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Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia 

w 2018 roku 
 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
Podstawa prawna : 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 
 

1. Dane o fundacji: 
 
Nazwa: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia 
Siedziba, adres: Plac gen. Józefa Hallera 5, lok. 14a; 03-464 Warszawa 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.12.2011 
Nr KRS: 0000405666; Nr Regon: 145928103 
 

2. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 
sądowym: 

 
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 
Marcin Michał Wojdat, prezes zarządu  
Dorota Piotrowska, członek zarządu  
Anna Magdalena Werner, członek zarządu  
Małgorzata Bogumiła Żochowska, członek zarządu  
Adres korespondencyjny: zarząd@harcerstwo2stulecia.pl 
 

3. Cele statutowe fundacji: 
 

1. Inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w służbie Bogu i Polsce, w 
braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie.  
2. Ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym 
stuleciu służby.  
3. Pomoc społeczna. 
 

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych: 

 
2018 rok był siódmym rokiem działania Fundacji. Zarząd fundacji działał  
w czteroosobowym składzie: Marcin Wojdat, Dorota Piotrowska, Anna Werner, Małgorzata 
Żochowska. W roku 2018 zarząd nie podejmował żadnych uchwał. 
Działaniem fundacji w sieci zajmuje się Bożenna Hołownia - zarządza profilem na 
Facebooku oraz administruje stroną www. Obsługę księgową prowadzi, na podstawie 
umowy, pani Ewa Zielińska z biura księgowego Reditus Tax s.c.  
We wrześniu 2018 r. zarząd ponownie, o kolejny rok, aneksował umowę z Fantastic Studio, 
od którego wynajmowany jest adres rejestrowy i skrzynka korespondencyjna. 
W 2018 roku fundacja nie składała wniosków i nie otrzymała żadnej dotacji.  

mailto:zarząd@harcerstwo2stulecia.pl
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Działania związane z realizacją celów statutowych Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia. 
 

Pierwszy z celów Fundacji - inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą  
w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie 
wedle Statutu Fundacji jest realizowany poprzez: 
(a) Dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.; 
poprzez: (i) inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów, (ii) 
upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych;  
(iii) wspieranie działalności wydawniczej i (iv) inne formy archiwizacji. 
(b) Zaoferowanie instruktorom harcerskim i innym osobom zainteresowanym 
samokształceniem możliwości przygotowania się na najwyższym światowym poziomie do 
obejmowania przywództwa w różnych dziedzinach życia. Promowanie wzorców 
nowoczesnego przywództwa opartego na korzeniach i wartościach harcerskich: Służbie  
i Braterstwie. Organizację debat, publikację wykładów i materiałów szkoleniowych. 
(c) Stworzenie trwałego mechanizmu finansowania powyższych działań, jak i wybranych 
projektów bezpośrednio wspierających działalność ruchu harcerskiego. Doradztwo  
w dyskusji nad modelem finansowania współczesnego harcerstwa i aktywne uczestnictwo  
w tworzeniu instytucjonalnego i honorowego protektoratu nad harcerstwem. 

  
W 2018 roku jedyną aktywnością w tym obszarze było zorganizowane przez zarząd w 
październiku ub.r. spotkania dyskusyjnego pn. „Obywatelski wymiar harcerstwa” z 
udziałem gościa – Marka Gajdzińskiego i poprzedzone projekcją filmu „W służbie 
Niepodległej” który miał swoją premię podczas zbiórki w Krakowie. 
 
Ponad to kontynuowana była praca nad wyprodukowaniem planszowej gry metodycznej 
dla szkół instruktorskich. Projekt ten trwa od 2015 roku, w 2016 roku odbyło się testowanie 
gry, związane z ogrywaniem jej prototypu. W związku z brakiem środków finansowych w 
2018 r nie została sfinalizowana jej realizacja graficzna oraz produkcja. 
 
W 2018 r. nie odbywały się spotkania zespołów zadaniowych. 
  

Drugi cel zapisany w Statucie Fundacji to ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa  
i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby. Ten cel ma być 
realizowany poprzez: 
(a) Ochronę dziedzictwa Andrzeja i Olgi Małkowskich i wspieranie działań innych podmiotów 
prowadzących statutowo podobną działalność. 
(b) Inspirowanie. Wsparcie dokumentowania działalności ruchu harcerskiego w pierwszym 
stuleciu istnienia, w tym KIHAM, naszych drużyn, szczepów i hufców Ruchu Harcerstwa 
Niepokornego lat 70. i 80. XX w. 
(c) Upowszechnianie. Poprzez wszechstronne wspieranie i popularyzację działalności 
wydawniczej. 

  
W 2018 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto następujące działania: 
 
Rada Fundacji, wspólnie z NWH, zainicjowała opracowanie Leksykonu Harcerstwa 
Niepokornego. Celem tego przedsięwzięcia jest identyfikacja oraz zebranie w jednym 
miejscu biogramów przedstawicieli ruchu harcerskiego działających na przełomie lat 70/80 
tych - do roku 1990 - na rzecz przywrócenia w Polsce wartości, zasad metodycznych i 
tradycji przedwojennego Harcerstwa. Na obecnym etapie wszystkie nadesłane ankiety (około 
400) zostały wprowadzone do specjalnie zaprojektowanej strony. Nie została dokonana ich 
weryfikacja i redakcja dlatego projekt nie jest ukończony.  
 
W dniach 26-27 maja 2018 r. w Krakowie odbyła się  Ogólnopolska Zbiórka Harcerstwa 
Niepokornego „W służbie Niepodległej”. Ze strony Rady Fundacji przedsięwzięcie 
koordynowała  Przewodnicząca Bogusława Pasieka-Butkiewcz a głównym organizatorem 
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wydarzenia był Wojciech Wróblewski – członek Rady Honorowej. W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 100 osób, byłych instruktorek i instruktorów, dawnych działaczy KIHAM oraz RHR. 
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?krakow-2018,443 
 

Trzeci cel zapisany w Statucie Fundacji pomoc społeczna ma być realizowany poprzez: 
Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności 
poprzez: (a) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom lub rodzinom znajdującym 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, (b) finansowanie leczenia, 
rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  
 

 
W roku 2018 fundacja nie podjęła żadnej aktywności w tym obszarze. 
 
Podsumowanie i analiza funkcjonowania fundacji w internecie. 
 
Obecność FHDS w przestrzeni publicznej skupiła się na aktualizacji strony internetowej  oraz 
konta na Facebooku. W 2018 roku stronę internetową Fundacji www.harcerstwo2stulecia.pl 
odwiedzono 16 898 razy co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego.  
Większość odwiedzających to użytkownicy pierwszy raz wchodzący na stronę Fundacji – 58 
% wszystkich odwiedzających.  

 

 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?krakow-2018,443
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Zainteresowanie stroną przez cały rok utrzymywało się na podobnym poziomie 1100-1500 
odwiedzin miesięcznie, wyjątkiem są miesiące kwiecień kiedy to zainteresowanie stroną 
wzrosło do ponad 2 000 odwiedzin oraz sierpień kiedy zainteresowanie było mniejsze od 1 
000 odwiedzin. 
Na Facebooku regularnie informujemy o wszystkich działaniach Fundacji a także ciekawych 
działaniach i inicjatywach różnych organizacji harcerskich, wydawnictw oraz indywidualnych 
osób związanych z harcerstwem. Liczba obserwatorów i sympatyków fundacyjnego profilu w 
2018 roku wzrosła do 781.  
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Posty publikowane na profilu najczęściej mają zasięg poniżej 500 osób, ale są też 
informacje, które poprzez dalsze udostępnianie docierają nawet do ponad 3000 
użytkowników Facebooka. Dotyczy to przede wszystkim postów informujących o działaniach 
Fundacji – większość tych postów jest wyświetlana częściej niż posty udostępniane z innych 
profili, częściej też wywołują reakcję użytkowników – polubienie, udostepnienie czy 
komentarz.   
 

 
 
W stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się udział panów wśród naszych sympatyków 
– co prawda  panowie nadal nieznacznie dominują ale stanowią 53,5 % obserwujących 
(spadek o 2,1%). Zmieniła się nieco struktura wiekowa obserwatorów na Facebooku. 
Zmniejszyła się liczba obserwatorów w wieku do 24 lat i aktualnie najliczniejszą grupę 
stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat. W stosunku do 2017 roku nieco zwiększyła się Ilość 
obserwujących w wieku ponad 45 lat i aktualnie wynosi 49,4%, a wśród panów jest to już 
53,5%  
Adres profilu Fundacji na Facebooku:  
https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia  
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Poza całoroczną obecnością na Facebooku, w 2018 roku Fundacja prowadziła też dwa 
wydarzenia, związane z działaniem fundacji: 
„Zbiórka Harcerstwa Niepokornego” poświęcone ogólnopolskiemu zlotowi, który odbył się w 
maju w Krakowie – wydarzenie zainteresowało 744 użytkowników Facebooka, oraz 
„Obywatelski wymiar harcerstwa” poświęcone spotkaniu dyskusyjnemu jakie odbyło się w 
październiku w Warszawie – wydarzenie zainteresowało 1 400 użytkowników. 
 
W 2018 roku ukazały się jeden biuletyn zawierający informacje dotyczące Ogólnopolskiej 
Zbiórki Harcerstwa Niepokornego oraz jeden biuletyn informujący o RODO.  
 
Systematyczne aktualizowano bazę adresową. Niestety zmniejsza się liczba aktualnych 
adresów mailowych, zwłaszcza z kręgu poKIHAM – wiele osób zmienia adresy i nie 
otrzymujemy nowych. Zmniejszyła się również liczba osób odbierających biuletyn z 
młodszych pokoleń instruktorów związanych z organizacjami harcerskimi. Jednocześnie 
trzeba zaznaczyć, że wszystkie informacje przekazywane w biuletynie są również 
publikowane na Facebooku, a zasięg przekazywanych wiadomości jest na podobnym 
poziomie co w 2017 roku.  
 
 

5. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
W 2018 roku nie było takich zdarzeń. 
 

6. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody ogółem: 36.661,05  
W tym:  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00  
- z darowizn: 1100,00 
- z darowizn „Kraków”: 9400,00 
- dotacja z dobrowolnych wpłat: 300,00  
- przychody finansowe – odsetki z lokat: 0,00 
- pozostałe przychody operacyjne: 0,00 
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2017: 25.861,05 
 

8. Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty ogółem: 13.615,16  
W tym:  
- zużycie materiałów i energii:3.444,00 zł 
- wyposażenie: 0,00 zł 
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00  zł  
- usługi obce: 9.930,94 (m.in. najem, usługi księgowe, domeny, utrzymanie serwera, opłaty 
bankowe)   
- pozostałe koszty – 240,22  
 
Komentarz: pozycje zużycie materiałów i energii oraz usługi obce obejmują głownie wydatki 
statutowe związane z kosztami zbiórki w Krakowie oraz aplikacją Leksykon. 
 

9. Informacje o osobach zatrudnionych, liczba osób zatrudnionych ogółem: 
W 2018 roku nikt nie był zatrudniony. 
 

10. Informacje o wynagrodzeniach: 
W 2018 r. nie były wypłacane wynagrodzenia. Łączna kwota wypłaconych 
wynagrodzeń: 0,00 
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11. Informacje o udzielonych pożyczkach:  

W 2018 roku Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

12. Informacje o posiadanym majątku:  

 Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 
2018 r.: 
Kwota: 23 922,88 – rachunki pozostałe  Volkswagen Bank  
Kwota: 733,00 – rachunek bieżący  Volkswagen Bank 
 

 Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:  
Fundacja nie posiada papierów wartościowych. 

 

 Informacje o nabytych nieruchomościach:  
Fundacja nie posiada nieruchomości 

    

 Informacje o nabytych innych środkach trwałych:  
Fundacja nie posiada środków trwałych.  

 

 Informacje statystyczne: 
Aktywa: 25.151,18 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 738,00 

 
13. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych:  
Fundacja nie prowadziła takiej działalności. 
 

14. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 
składanych deklaracji podatkowych: 

Wymagane deklaracje podatkowe zostały wysłane terminowo. 
 

15. Informacje o kontrolach i ich wynikach:  
W 2018 roku w FHDS nie przeprowadzano zewnętrznej kontroli. 
 
 
 
 
Podpisy (co najmniej dwóch członków zarządu fundacji) 
 
 
Podpisano 
Prezes Marcin Wojdat 
Członek Zarządu Małgorzata Żochowska 
 
Warszawa, 25 maja 2019 r.  
 
 
 
 


