
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK 2021 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja HAART Poland 

siedziba i adres fundacji ul. Bartosza Głowackiego 16, 20-060 Lublin 

aktualny adres do 

korespondencji 
ul. Bartosza Głowackiego 16, 20-060 Lublin 

adres poczty elektronicznej  biuro@haartpoland.org 

Regon 380837686 

data wpisu w KRS 2018-07-26 

numer KRS 0000741958 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Radosław Łukasz Malinowski (Prezes Zarządu) 

 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

- Wspieranie organizacji zwalczających handel ludźmi w Afryce, zwłaszcza 

organizacji Haart Kenya w tym również prowadzenie zbiórek mających na celu 

sfinansowanie walki z handlem ludźmi w Afryce, migracji i odpowiedzialnego 

rozwoju społeczeństw afrykańskich   
- 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 promowanie globalnego problemu 

handlu ludźmi w Polsce, za granicą   
- Prowadzenie kampanii edukacyjnych w Polsce I innych krajach europy w ramach 

edukacji globalnej mających na celu zmniejszanie zachowań, które zwiększają popyt 

na globalny handel ludźmi   
- Współpraca z organami państwowymi i europejskimi organizacjami pozarządowymi i 

kościelnymi, które mają na celu uświadomienie europejskich społeczeństw na temat 

handlu ludźmi I odpowiedzialnej migracji.   
- Badania nad zjawiskiem migracji i handlu ludźmi w skali globalnej i regionalnej   

- Promowanie bezpiecznych i legalnych sposobów migracji 

 

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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

 - darowizny na cele statutowe – cel statutowy: wspieranie organizacji zwalczających 

handel ludźmi w Afryce   
- projekt "Let us have a future”. Zwiększenie dostępu do podstawowych usług 

społecznych, edukacji zawodowej i stabilnego zatrudnienia wśród kobiet, które 

przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. – cel statutowy: 



 

wspieranie organizacji zwalczających handel ludźmi w Afryce, prowadzenie kampanii 

edukacyjnych, współpraca z organami państwowymi   
-Prezes Fundacji udzielił kilku wywiadów między innymi w: Radio Wnet, TVP 

Polonia, eKAI – cel statutowy: prowadzenie kampanii edukacyjnych 

 

- Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych ukazywały się materiały 

opowiadające o naszej pracy oraz od sierpnia 2021 również o współpracy z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych, które dofinansowało nasz projekt współprowadzony we współpracy z HAART 

Kenya- cel statutowy:  współpraca z organami państwowymi i europejskimi organizacjami 

pozarządowymi i kościelnymi, które mają na celu uświadomienie europejskich społeczeństw na 

temat handlu ludźmi I odpowiedzialnej migracji 
 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

- W roku 2021 prowadziliśmy działania fundraisingowe za pomocą naszej strony 

internetowej oraz mediów społecznościowych, w sumie otrzymaliśmy darowizny w 

kwocie 23 801 PL. Wszystkie darowizny zostały przekazane na konto fundacji 

przelewem lub wpłatami za pośrednictwem instyutucji finansowej, z która 

współpracujemy zbierając darowizny na stronie internetowej haartpoland.org.    
- W miesiącach lipiec- grudzień 2021 prowadziliśmy projekt "Let us have a future”. 

Zwiększenie dostępu do podstawowych usług społecznych, 

edukacji zawodowej i stabilnego zatrudnienia wśród kobiet, które przeżyły handel 

ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Budżet projektu 678 700 PLN. 

Projekt był we współpracy z organizacją partnerską HAART Kenya. W miesiącach 

lipiec - grudzień 2021 w ramach projektu wysłaliśmy na kursy zawodowe 59 kobiet oraz 

młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem, opłacaliśmy edukację na poziomie 

podstawowym oraz ponadpodstawowym dla 46 dzieci, młodzieży oraz ofiar handlu 

ludźmi, zaoferowaliśmy pomoc medyczną 47 ofiarom handlu ludźmi, zapewniliśmy 

wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne dla 40 kobiet - ofiar handlu ludźmi oraz 

wsparcie prawne dla 47 ofiar handlu ludźmi. Dodatkowo zorganizowaliśmy szkolenia z 

zakresu umiejętności życiowych dla 50 osób - młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz 

5 ofiar handlu ludźmi, przeprowadziliśmy kilka szkoleń dla pracowników programu 

wsparcia, który zostanie uruchomiony w styczniu 2022 roku, a 18 pracowników HAART 

Kenya wzięło udział w indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z psychologiem, 

dzięki którym zmniejszyliśmy szansę wypalenia zawodowego zespołu HAART Kenya. 

Ostatecznie na realizację projektu wydaliśmy 677 571,40 PLN.   
- W miesiącach czerwiec-grudzień 2021 na portaflu zrzutka.pl prowadziliśmy zbiórkę 

"Rehabilitacja dzieci ocalałych z handlu ludźmi". Zebraliśmy 671 złotych, które w 

styczniu 2022 zostały wypłacone na konto Fundacji.  
 - bankami właściwymi do wpłat oraz dokonywania wszelkich płatności związanych z 

działalnością statutową są: Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz BNP Paribas Bank 

Polska S.A. 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Nie miało miejsca 

 

 



 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 

zarząd nie podejmował uchwał). 

W 2021 roku zarząd nie przyjął żadnych uchwał. 

 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Przychody ogółem: 709 357,96PLN   
W tym:   
- ze spadków lub zapisów:0  
- z darowizn: 28 331,22PLN  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 678 700,09PLN  
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0  
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 2 326,65 zł – dodatnie różnice kursowe 

 

 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

0 

 

 
 

Przychody ogółem: 0 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

0 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
Nie miało miejsca 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Nie miało miejsca 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 733 571,83PLN 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 

c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 10,63PLN 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 12 144,97PLN 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 

c) działalność gospodarczą Nie miało miejsca 
d) pozostałe koszty 0 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
2: 

- Koordynator programu 

- Koordynator finansowy 



 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
79 355,72 PLN 

wynagrodzenia 79 355,72 PLN 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
0 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

7 289,59 PLN 

 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

0 

 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

BOŚ Bank Oddział Operacyjny w Lublinie PLN: 35 794,36 PLN 

BOŚ Bank Oddział Operacyjny w Lublinie USD: 0,00 USD 

BOŚ Bank Oddział Operacyjny w Lublinie EUR: 0,00 EUR 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. PLN: 48 796,87 PLN 

 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

Kasa: 648,08 PLN 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

0 

 

 



 

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

0 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

0 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa: 90 139,40 zł  
Zobowiązania: 9,84 zł 

 

 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

Projekt „"Let us have a future”. Zwiększenie dostępu do podstawowych usług 

społecznych, edukacji zawodowej i stabilnego zatrudnienia wśród kobiet, które 

przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. 

Projekt ten był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Cel statutowy: wspieranie organizacji zwalczających handel ludźmi w Afryce, 

prowadzenie kampanii edukacyjnych, współpraca z organami państwowymi 

Budżet projektu 678 700 PLN.  

Projekt był we współpracy z organizacją partnerską HAART Kenya.  

W miesiącach lipiec - grudzień 2021 w ramach projektu: 

- wysłaliśmy na kursy zawodowe 59 kobiet oraz młodzieży z grup zagrożonych 

wykluczeniem, 

- opłacaliśmy edukację na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym dla 46 

dzieci, młodzieży oraz ofiar handlu ludźmi, 

- zaoferowaliśmy pomoc medyczną 47 ofiarom handlu ludźmi, 

- zapewniliśmy wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne dla 40 kobiet - ofiar 

handlu ludźmi 

- zapewniliśmy wsparcie prawne dla 47 ofiar handlu ludźmi 

-  zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu umiejętności życiowych dla 50 osób - 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz 5 ofiar handlu ludźmi, 

- przeprowadziliśmy kilka szkoleń dla pracowników programu wsparcia, który zostanie 

uruchomiony w styczniu 2022 roku, 

- 18 pracowników HAART Kenya wzięło udział w indywidualnych oraz grupowych 

spotkaniach z psychologiem, dzięki którym zmniejszyliśmy szansę wypalenia 

zawodowego zespołu HAART Kenya. 

 Ostatecznie na realizację projektu wydaliśmy 677 571,40 PLN, z czego z dotacji 

zostało poniesione 595.998,13 PLN 

 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania finansowe, wszystkie zobowiązania 
zostały uregulowane. Fundacja złożyła zarówno sprawozdanie finansowe za rok 
2021 jak i zeznanie podatkowe CIT-8. 



 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  

 
 

NIE 
 

X 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Nie miało miejsca 

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

Nie miało miejsca 

 

 
 


