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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ITAKA 

 

W ROKU 2006 

 

 

1) ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

 
Adres siedziby: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa 

Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt. 127 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  22 marca 1999 r.  

Nr KRS: 0000126459 

REGON: 014940850 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 
 

- Krystyna Napiórkowska – prezes, ul. Konewki 14, 02-490 Warszawa 

- Michał Czyżewski -  wiceprezes, ul. Grochowska 331a m. 6, 03-823 Warszawa 

- Elżbieta Siwecka – sekretarz, ul. Bruna 4a m. 42, 02-594 Warszawa 

- Katarzyna Jaworska – członek, ul. Kasprowicza 19 m. 20, 01-859 Warszawa 

- Agnieszka Wolfram-Zakrzewska – członek, ul. Pęcicka 9 m. 15, 01-688 Warszawa 

Uwaga: od 2.02.2007, zgodnie z orzeczeniem Sądu, nastąpiła zmiana funkcji w Zarządzie. Obecnie 

prezesem jest Michał Czyżewski a wiceprezesem Krystyna Napiórkowska.  

Cele Fundacji  
Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w 

szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.  

 
2) Fundacja poszukuje zaginionych, pomaga ich rodzinom, zapobiega zaginięciom poprzez 

prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie. Wszelkiej pomocy 

udzielamy bezpłatnie. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ITAKA 

poniżej. 

 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 
 

2006  
 
  

 W ciągu siedmiu lat istnienia Fundacji zajmowaliśmy się już prawie pięcioma tysiącami 

zaginięć, 68% z nich zostało wyjaśnionych.  
Do połowy listopada 2006 zgłoszono do Fundacji około 800 zaginięć, aktualnie poszukujemy ponad 

tysiąca pięciuset osób. Pomagamy ich rodzinom, udzielamy im 500-600 porad miesięcznie. 

 

Od kwietnia 2005 roku pracujemy 7 dni w tygodniu po 24 godziny przy całodobowej 
telefonicznej linii wsparcia.      
 

Linia wsparcia jest przeznaczona zarówno dla rodzin zaginionych, które mogą uzyskać radę  
i pomoc natychmiast, o każdej porze dnia i nocy jak i dla samych zaginionych, a przede wszystkim 

dla młodych ludzi, którzy mają różne problemy i niejednokrotnie, nie radząc sobie z nimi, planują 
ucieczkę z domu.  
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Przy telefonie dyżurują pracownicy Fundacji – psychologowie, prawnicy, pracownicy socjalni, 

specjaliści ds. zaginięcia oraz przeszkoleni wolontariusze. Psychologowie  

i pracownik socjalny są codziennie, prawnicy cztery razy w tygodniu. 

W trosce o higienę psychiczną osób dyżurujących przy telefonie zaufania wprowadziliśmy 

comiesięczną superwizję zespołu. 

  

Kontynuujemy projekt współpracy z siecią hipermarketów Tesco – drukujemy plakaty ze zdjęciami 

zaginionych i wywieszamy je w 77 sklepach Tesco w całej Polsce. Pracownicy Tesco otrzymali też od 

nas broszury ze zdjęciami zaginionych i zostali pouczeni, co robić jeśli zauważą kogoś 
poszukiwanego albo młodych ludzi wyglądających na uciekinierów. 

 

W roku 2006 bardzo rozwinęliśmy współpracę z policją. Członkowie Zarządu spotkali się z 

Dyrektorem Biura Kryminalnego KGP w sprawie współpracy pomiędzy ITAKĄ a Zespołem ds. 

Poszukiwań i Identyfikacji KGP, następnie odbyło się kilka spotkań roboczych z pracownikami tego 

Zespołu. W Komendzie Głównej Policji wygłosiliśmy wykład o ITACE dla policjantów 

wojewódzkich zajmujących się sprawami zaginionych. Komenda Stołeczna Policji zaprosiła nas do 

współpracy w ramach programu profilaktycznego. 

 

Przedstawicielki ITAKI przeprowadziły szkolenie dla policjantów – studentów Szkoły Policyjnej w 

Pile, spotkały się tam również z policjantami zajmującymi się zaginionymi z kilku województw 

Polski zachodniej. Mamy nadzieję, że szkoleń takich przeprowadzimy więcej. Bezpośredni kontakt z 

policjantami bardzo ułatwia potem dalszą współpracę. 
 

Jak co roku, wydajemy broszurę ze zdjęciami zaginionych, którą wysyłamy do schronisk, 

noclegowni i innych placówek dla bezdomnych. Dzięki sześciu dotychczasowym edycjom broszury 

odnaleźliśmy już 198 osób. Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na dwie 

kolejne edycje w latach 2006-2007. 

W ramach projektu DAPHNE zorganizowaliśmy naszą pierwszą konferencję międzynarodową. 25 

maja 2006, w Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego spotkaliśmy się z naszymi 

współpracownikami z innych organizacji europejskich zajmujących się poszukiwaniem zaginionych. 

Przyjechali przedstawiciele organizacji brytyjskiej, belgijskiej i litewskiej oraz pracownicy polskich 

organizacji pozarządowych. Omawialiśmy sposoby poszukiwania zaginionych, zapobiegania 

zaginięciom, pomocy młodzieży z problemami. Zastanawialismy się nad mozliwościami rozszerzenia 

współpracy międzynarodowej przy poszukiwaniach zaginionych. Kolejne spotkanie odbędzie się w 

styczniu 2007 r. 

 

Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń zaginięć za granicą. Wiele osób, które wyjechały do pracy do 

Europy Zachodniej padło ofiarą oszustów, niejednokrotnie zmuszani są do niewolniczej pracy. 

Niektórzy pracownicy obozów rozbitych przez policję we Włoszech to nasi zaginieni. Aby móc 

skutecznie zająć się tym problemem, zmieniliśmy statut – dopisaliśmy do zadań statutowych pomoc 

ofiarom handlu ludźmi. Nawiązaliśmy współpracę z Zespołem ds. Zwalczania i Zapobiegania 

Handlowi Ludźmi MSWiA. Przedstawiciele Zarządu wzięli udział w spotkaniu z brytyjską grupą 
roboczą złożoną z pracowników prokuratury, policji i Home Office zajmującą się zwalczaniem handlu 

ludźmi. Ściśle współpracujemy z brytyjską organizacją National Missing Persons Helpline. 

Stworzyliśmy nowy projekt „Bezpieczna praca”, dostaliśmy dotację na jego realizację w latach 

2006-2007 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO. Projekt ten, realizowany we współpracy z 

dodatkiem do „Gazety Wyborczej” – „Gazeta Praca” ma na celu jak najszersze informowanie osób 

wyjeżdżających do pracy za granicę o grożących niebezpieczeństwach i możliwości poradzenia sobie 

w razie wpadnięcia w kłopoty. Będziemy to robić poprzez ulotki – inserty do „Gazety Praca”, plakaty 

wysyłane do Powiatowych Urzędów Pracy oraz stronę internetową www.bezpiecznapraca.eu.  

 

Nawiązalismy współpracę z konsulatem Ukrainy. Stamtąd pochodzi wiele osób, które przyjeżdżają 
do Polski do pracy i czasem wpadają w różne kłopoty, co skutkuje zerwaniem kontaktu z rodziną. 
Ponieważ obywatele Ukrainy często przebywają i pracują w Polsce nielegalnie i ich rodziny obawiają 
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się kontaktu z policją, musieliśmy zastosować nieco inne niż zwykle procedury postępowania. 

Wszystkie zgłoszenia ukraińskie przyjmujemy we współpracy z ich konsulatem, pracownicy 

konsulatu przetłumaczyli nasz formularz zgłoszeniowy na ukraiński i tłumaczą na polski wypełnione 

formularze. Nadal poszukujemy organizacji na wschodzie, z którą moglibyśmy współpracować przy 

poszukiwaniu zaginionych. 

 

Spotkania grup wsparcia dla rodzin zaginionych odbywają się dwa razy w miesiącu – osobne 

spotkania dla osób w żałobie. 

     
www.zaginieni.pl – strony internetowe Fundacji ITAKA odwiedza miesięcznie ponad 100 tysięcy 

internautów. Zanotowaliśmy już prawie cztery  miliony wizyt na naszych stronach. 

 
Kontynuujemy program “Nie uciekaj” skierowany do młodzieży, nauczycieli, rodziców. Nasi 

trenerzy prowadzą w warszawskich gimnazjach warsztaty, podczas których pokazują młodzieży, jak 

rozwiązywać problemy, tak aby ucieczka nie była jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. Zajęcia cieszą 
się dużym powodzeniem, szczególnie wśród dzieci. Serwis www.nieuciekaj.pl   zawiera osobny dział 

z informacjami i poradami dla rodziców nastolatków. Młodzież może przysyłać maile z pytaniami do 

psychologa, działa też forum internetowe. 

   
Antydepresyjny Telefon Zaufania działa dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Dyżurujący przy 

telefonie lekarze psychiatrzy udzielają porad chorym z objawami depresji i ich rodzinom, podają 
adresy Poradni Zdrowia Psychicznego, namawiają do podjęcia leczenia.  Wiele informacji 

przydatnych dla chorych, ich rodzin i lekarzy pierwszego kontaktu można znaleźć na stronie 

internetowej www.leczdepresje.pl. Strona ta została w tym roku zaktualizowana i unowocześniona. 

W lutym 2006 przeprowadziliśmy kolejną kampanię medialną „Lecz depresję”. Psychiatrzy i 

psychologowie Fundacji wystepowali w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych, udzialali 

wywiadów prasowych. Mówili o tym, że depresję można i trzeba leczyć, nieleczona może być 
przyczyną wielu kłopotów a nawet samobójstwa. Przez cały ten miesiąc nasi psychiatrzy dyżurowali 

codziennie po 6 godzin.   

 

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w wielu konferencjach krajowych  

i międzynarodowych:  

• organizowana przez Senat RP konferencja „Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii 

Europejskiej – wyzwania dla państwa”; 

• konferencja ekspertów nt. zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi do celów pracy 

przymusowej zorganizowana przez Departament Polityki Migracyjnej MSWiA; 

• konferencja Fundacji Dzieci Niczyje "Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw"; 

• spotkania Europejskiej Federacji Organizacji Działających na rzecz Dzieci Zaginionych i 

Molestowanych Seksualnie; 

• „Wolski Korowód” – piknik działających na Woli organizacji pozarządowych. 

 

 

3) Fundacja ITAKA nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu. 

 

5) Dochody uzyskane w 2006 r. wynosiły łącznie 607 812,19 zł. Na przychody składały się: 
• dotacje ze źródeł publicznych – 421 011,02  zł ( w tym Fundusz DAPHNE Komisji 

Europejskiej – 259 826,02 zł – część przypadająca na rok 2006 z dwuletniej dotacji, Urząd 

m.st. W-wy – 57 200,00 zł,  Fundusz FIO – 103 985,00 zł); 

• nadwyżka przychodów nad kosztami z 2005 r. – 83 994,05;    

• darowizny prywatne – 92 415,66 zł (w tym 56 375,89 - wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego); 



Fundacja ITAKA – Sprawozdanie 2006 

 

4 

• działalność statutowa odpłatna – 0,00 zł, koszty tej działalności wyniosły również 0,00 zł, 

wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł; 

• pozostałe przychody – 10 391,46 zł. (w tym odsetki bankowe, nawiązki sądowe, dodatnie 

różnice kursowe,  pozostałe przychody operacyjne). 

 

6) Koszty w 2006 r. wynosiły  707 620,35 zł, w tym: 

• statutowe – 664 005,59  zł (w tym 126 075,07 – nadwyżka kosztów nad przychodami w 2005 

r.); 

• administracyjne – 34 223,86  zł; 

• koszty działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł; 

• pozostałe – 9390,90 zł. 

 

7)  

a) Na koniec 2006 r. w Fundacji pracowało 11 osób na etat (pełny lub część): 
- dyrektor  

- dyrektor finansowy (1/3 etatu) 

- koordynator całodobowej linii wsparcia (3/4 etatu) 

- prawnik (1/3 etatu) 

- pracownik socjalny 

- 4 psychologów (łącznie 3 4/5 etatu) 

- 2 specjalistów w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji (łącznie 1 1/4 etatu) 

 Żadna z ww. osób nie jest zatrudniona w działalności gospodarczej. 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę wynosiła w 2006 r. 338 265,54 zł, w tym 

wynagrodzenia 275 089,16, wynagrodzenia z tytułu działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł, ZUS 

pracodawcy – 55 776,38 zł, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7 400 

zł. 

 

c) Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie. 

 

d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia wyniosły w 2006 r. 71 450 zł , wynagrodzenia z tytułu umów 

o dzieło – 9 000 zł. 

 

e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

f) Saldo końcowe na rachunku bieżącym w FORTIS Banku z 31.12.2006 wynosiło 11 510,68 zł,  a 

na rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1970,54 zł. 

 

g) Nie nabyto żadnych obligacji i akcji. 

 

h) Nie nabyto żadnych nieruchomości. 

 

i) W 2006 r. nabyto środki trwałe za kwotę 7 122,16 zł, był to sprzęt i programy komputerowe. 

 

j) Wartość aktywów – 26 359,03 zł., wartość pasywów –  26 359,03 zł. 

 

8) W roku 2006 Fundacja realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i 

samorządowe: 

• Całodobowa Linia Wsparcia dla Zaginionych i ich Rodzin – projekt finansowany przez 

Fundusz DAPHNE Komisji Europejskiej (dotacja na okres marzec 2005 – luty 2007), Fundusz 

FIO (dotacja na okres lipiec 2006 – grudzień 2007) oraz Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. 

st. Warszawy (dotacja pięcioletnia na lata 2005 – 2009) – w trakcie realizacji. 

•  Projekt „Poszukiwanie zaginionych” – dotacja Funduszu FIO (lipiec 2006 – grudzień 2007). 
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• Projekt „Bezpieczna Praca” – dotacja Funduszu FIO (lipiec 2006 – grudzień 2007). 

Wszystkie dotacje zostały prawidłowo rozliczone we właściwych terminach. 

 

9) ITAKA jest płatnikiem podatku PIT-4, który płacony jest do 20-go każdego miesiąca. Za 

grudzień 2006 zobowiązanie wynosiło 4 616,00 zł, z czego 498,00 zł zapłacono w grudniu 

2006, a resztę (4 118,00 zł) w styczniu 2007 r. W 2006 r. składano deklarację PIT-4. ITAKA 

jest zarejestrowana jako podatnik VAT i składa deklarację VAT-7, gdyż może odliczać VAT 

od zakupów dokonywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W 2006 r. nie miało to 

miejsca, więc składano deklaracje zerowe a VAT w całości powiększał koszty ITAKI.  

Wszystkie deklaracje składane są w terminie a zobowiązania również w terminie płacone.   

 

W roku 2006 nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


