STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą HAART Poland zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Jerzego
Pałuckiego, Iwonę Bojar, Reginald Dondoyano Cruz, Jean De Dieu Bukuru działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (z późniejszymi zmianami) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami RP.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§6
Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celami Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. Wspieranie organizacji zwalczających Handel ludźmi w Afryce, zwłaszcza
organizacji HAART Kenya w tym również prowadzenie zbiórek mających na celu
sfinansowanie walki z handlem ludzi w Afryce, migracji, i odpowiedzialnego rozwoju
społeczeństw afrykańskich
2. Prowadzenie zbiórek publicznych oraz innych form pozyskiwania środków
finansowych, mających na celu sfinansowanie walki z handlem ludzi w Afryce w
szczególności działań organizacji HAART Kenya.
2. Promowanie globalnego problemu handlu ludźmi w Polsce i zagranicą
3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych w Polsce i innych krajach Europy w ramach edukacji
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globalnej, mających na celu zmniejszanie zachowań które zwiększają popyt na globalny
handel ludźmi.
4. Współpraca z organami państwowymi i europejskimi, organizacjami pozarządowym i
kościelnymi która ma na celu uświadamianie Europejskich społeczeństw na temat handlu
ludźmi i odpowiedzialnej migracji
5. Badania nad zjawiskiem migracji i handlu ludźmi w skali globalnej i regionalnej
6. Promowanie bezpiecznych i legalnych sposobów migracji.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, organami rządowymi i
samorządowymi oraz Europejskimi i międzynarodowymi w celu zwalczania handlu
ludźmi i promowania legalnej migracji
2) Organizację wydarzeń artystycznych, sportowych i kulturalnych mających na celu
promowanie walki z handlem ludźmi i legalnej migracji
3) Produkcję i kolportaż materiałów reklamowych i informacyjnych promujących
Fundacje i jej cele
4) Organizowanie zbiórek pieniężnych mających na celu wspieranie placówek
opiekuńczo - wychowawczych oraz innych programów wspierających zwalczanie
handlu ludźmi
5) Gromadzenie środków przeznaczonych na pomoc dla ofiar handlu ludźmi i osób
szczególnie zagrożonych tym procederem
6) Udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dla ofiar handlu ludźmi i osób
szczególnie zagrożonych tym procederem
7) Organizowanie wolontariatu
8) Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami statutowymi
9) Prowadzenie kampanii społecznych w tym internetowych związanych z celami
zawartymi w statucie Fundacji
10) Prowadzenie badań naukowych związanych z celami zawartymi w statucie Fundacji
§9
1) Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne,
których działalność jest zbieżna z celami i działaniami Fundacji.
2) Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji prowadzących działalność zbieżna z celami Fundacji
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1) Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
pożytku publicznego lub działalność odpłatna pożytku publicznego niestanowiąca
działalności gospodarczej
2) Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego
§ 11
1) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami
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2) Wszystkie dochody Fundacji będą przeznaczane na realizacje jej celów statutowych oraz
na koszty działalności Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie jeden tysiąc
zlotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz wszelkie mienie
nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

darowizn, dotacji, grantów, spadków i zapisów,
subwencji osób prawnych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe
Fundacji.
g) Innych źródeł w tym ze środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii
Europejskiej
§ 15
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, grantów oraz spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 17
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 zł lub, w przypadku osób
zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 5.000 USD,
uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 18
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1. Organami Fundacji są :
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c) Komisji Doradczej Fundacji zwanej dalej Komisją
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady.
§ 19
1. Rada składa się z 2 do 21 członków w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady.
2. Członków pierwszego składu rady powołują Fundatorzy
3. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swego grona
4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz
przewodniczy posiedzeniom Rady. W razie niemożności wykonania przez
Przewodniczącego Rady swoich obowiązków, przejmuje je Wiceprzewodniczący Rady – do
czasu ustania przeszkody powodującej niemożność wykonywania obowiązków statutowych
przez Przewodniczącego Rady.
§ 20
a.i.1.

Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby
fizyczne lub prawne, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;
b) swoją działalnością w Radzie mogą przysporzyć Fundacji znacznych korzyści.
a.i.2.
Osobę prawną, przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której
mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.
§ 21
a.i.2.a.i.1.
Członkostwo w Radzie ustaje z dniem
odwołania przez Radę albo z chwilą złożenia, na ręce Rady, rezygnacji z udziału w pracach
Rady lub z chwilą śmierci członka Rady, skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z
chwilą uprawomocnienia się wyroku, nawiązania stosunku pracy z Fundacją – z chwila
zawarcia umowy kreującej stosunek pracy
a.i.2.a.i.2.
Uchwały w sprawach powołania nowego
członka do składu Rady, odwołania członka ze składu Rady jak również odwołania członka
Rady z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 22
a.i.1.
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym roku kalendarzowym.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady lub połowy członków Rady albo
na wniosek Zarządu, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W przypadku złożenia
wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione Przewodniczący Rady
zobowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku. W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane

a.i.2.
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przez inicjatora zwołania posiedzenia.
a.i.3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady
oraz Zarząd, co najmniej 3 dni przed datą planowanego posiedzenia.
a.i.4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie
w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie
nie uwzględnionej w porządku obrad.
a.i.5. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady pomimo statutowego wymogu,
posiedzenie Rady zostanie niezwłocznie zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 23
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu
Rady.
3. Decyzje dotyczące powołania lub odwołania członka Zarządu Rada podejmuje jednomyślnie
§ 24
a.i.1.

W posiedzeniach Rady ma obowiązek uczestniczyć
przedstawiciel Zarządu, przygotowany do udzielania członkom Rady informacji na temat
bieżących działań i sytuacji Fundacji.

a.i.2.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady spoza grona członków Rady – z głosem
doradczym.
§ 25

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak
w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą
działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.
§ 26
Do kompetencji Rady należy:
a) przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
b) nadzór nad działalnością Fundacji
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
d) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
g) reprezentowania Fundacji w umowach z członkami Zarządu
h) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustaleniu ich wynagrodzenia
i) ocena pracy Zarządu
j) podejmowania na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna fundacja lub o
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likwidacji Fundacji
§ 27
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd:
a) podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sporządzenie corocznych bilansów lub sprawozdań z działalności Fundacji
d) określenie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania pracowników Fundacji
e) ustalenia wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji
f) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady
Fundacji
g) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
h) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
i) tworzy i znosi oddziały oraz zakłady Fundacji
§ 28
1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje
Rada. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę na czas nieoznaczony.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu jeżeli uczestniczy
w posiedzeniu Zarządu.
3. Do składania oświadczeń zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji.
W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest
Prezes Zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionym do
reprezentowania Fundacji jest Prezes Zarządu wraz z Członkiem.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Radę albo
z chwilą złożenia, na ręce Rady, rezygnacji z udziału w pracach Zarządu lub z chwilą
śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a) nienależytego wykonywania obowiązków przez członka Zarządu,
b) zachowania nie licującego z godnością członka Zarządu.
c) naruszenia postanowień niniejszego statutu przez członka Zarządu.
§ 29
1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek dwóch
innych członków Zarządu albo na wniosek Rady. W przypadku złożenia wniosku o
zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione Prezes Zarządu zobowiązany jest
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zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W porządku
obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora
zwołania posiedzenia.
3. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz
Radę, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Jeżeli posiedzenie Zarządu odbywa się w
trybie przewidzianym przez § 29 ust. 6 Statutu, to Rada powinna zostać powiadomione o
terminie posiedzenia nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zarząd może podjąć uchwały jedynie
w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie
nie uwzględnionej w porządku obrad.
5. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu pomimo statutowego wymogu,
posiedzenie Zarządu zostanie niezwłocznie zwołane przez innego członka Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania formalności, o których mowa w ust. 2
– 4 jeżeli na posiedzeniu stawią się wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosi
sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie. Na tak zwołanym posiedzeniu ustalenie
porządku obrad wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
7. Na posiedzeniu Zarządu mają prawo być obecni przedstawiciele Rady.
8. Czynności administracyjne, związane ze zwołaniem i przeprowadzeniem posiedzenia Rady
obciążają Zarząd.
1.
2.
3.

4.

§ 30
Komisja Fundacji składa się ze Sponsorów Fundacji, Fundatorów oraz Ambasadorów
Fundacji
Tytuł Ambasadora Fundacji nadaje Prezes Zarządu po konsultacjach z Radą Fundacji
Ambasadorem Fundacji zostaje osoba:
a. Szczególnie zasłużona dla działalności Fundacji
b. Promująca działalność Fundacji
c. Były Członek Zarządu lub Rady zaaprobowany przez Radę Fundacji na wniosek
Prezesa Zarządu do tego miana
Komisja Fundacji jest ciałem opiniotwórczym i do jej zadań należy:
a. Promowanie i wspieranie działalności Fundacji w realizacji celów statutowych
b. Wnioskowanie do Rady o podjęcie działań mających na celu zmiany Statutowe,
zmiany członków Zarządu, zmiany składu Rady
c. Reprezentowanie Fundacji na spotkaniach, posiedzeniach, forum i konferencjach
na wniosek i za pisemną zgodą Prezesa Zarządu Fundacji, z wyłączeniem
podejmowania decyzji zastrzeżonych do kompetencji organów Fundacji
d. Branie udziału w formie organu doradczego w posiedzeniach Rady lub Zarządu
na zaproszenie Prezesa Rady lub Prezesa Zarządu.
e. Wgląd w roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji
f. Wnioskowanie o Połączenie z inną fundacja lub rozwiązanie Fundacji

5. Komisja Fundacji kieruje Prezes Komisji powoływany i odwoływany przez Prezesa Zarządu
6. Komisja Fundacji spotyka się co najmniej raz na dwa lata
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Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1) Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany żadnego z celów Fundacji
2) Zmiana Statutu Fundacji jest dopuszczalna i wymaga do swojej ważności uchwały
Zgromadzenia Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji podjętej większością dwóch
trzecich głosów członków Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu przy obecności co
najmniej połowy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3) Zmiana dotycząca § 23 i § 30 wymaga jednomyślności Zgromadzenia Rady Fundacji
oraz Zarządu Fundacji przy obecności co najmniej dwóch trzecich Rady Fundacji i
Zarządu Fundacji, po zasięgnięciu opinii Komisji Fundacji
§ 32
a.i.2.a.i.1.
Dla
efektywniejszego
swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

realizowania

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie jeden
z celów Fundacji.
§ 33
Zabronione jest:
1) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej Fundatorów, członków organów lub pracowników ora osób, z którymi Fundatorzy,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach
3) Wykorzystania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
4) Dokonywania zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
§ 34
a.i.2.a.i.2.
Fundacja ulega likwidacji w wypadku
osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej
środków finansowych oraz majątku.
a.i.2.a.i.3.
Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba
że podmiot uprawniony do podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji postanowi inaczej.
§ 35
Fundacja składa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji corocznie sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.
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§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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