STATUT
FUNDACJI ITAKA – CENTRUM POSZUKIWAŃ
LUDZI ZAGINIONYCH
ROZDZIAŁ I – Przepisy Ogólne
§1
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem
notarialnym z dnia 25 stycznia 1999 roku w Kancelarii Notarialnej przy Placu Konstytucji 4/39
w Warszawie, przed notariuszem Hanną Kacprzak-Zakrzewską (Rep. Nr A 455/99) przez:


Bożenę Dudko



Annę Jurkiewicz



Lidię Ostałowską



Wojciecha Tochmana



Alicję Tomaszewską

zwanymi dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 44, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
ROZDZIAŁ II – Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia,
w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem,
w tym także w przypadkach zaginięć związanych z porwaniami rodzicielskimi.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) zapobieganie zaginięciom osób należących do grup zagrożonych, w szczególności:
a) dzieci i młodzieży,
b) osób chorych,
c) osób starszych,
d) osób wyjeżdżających do pracy za granicę;
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2) informowanie opinii publicznej o problemach społecznych, które mogą prowadzić do zaginięcia
oraz o konsekwencjach zaginięcia bliskiej osoby dla jej rodziny, jak i przeciwdziałanie tym
problemom, a zwłaszcza zjawiskom:
a) porwań rodzicielskich,
b) wykluczenia społecznego,
c) handlu ludźmi,
d) patologii społecznych;
3) prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji prawno-socjalnej rodzin osób zaginionych,
zwłaszcza poprzez informowanie o koniecznych zmianach istniejących przepisów;
4) poszukiwanie osób zaginionych w kraju i za granicą bez względu na charakter i czas
zaginięcia, pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach lub w organizacji poszukiwań,
także akcji poszukiwawczych w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania takich
jak zaginięcie dziecka, osoby starszej lub chorej, publikowanie i kolportowanie zdjęć osób
zaginionych oraz współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie poszukiwań osób
zaginionych;
5) poradnictwo obywatelskie, w szczególności udzielanie porad przez prawników, pracowników
socjalnych, psychologów oraz specjalistów d/s poszukiwań:
a) rodzinom osób zaginionych,
b) osobom zaginionym,
c) osobom zagrożonym zaginięciem,
d) ofiarom handlu ludźmi i ich rodzinom;
6) prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie udostępnianych
opracowań w zakresie problemu dot. zaginięcia osoby dla wolontariuszy chcących pracować
na rzecz Fundacji, specjalistów z policji, służb socjalnych, psychologów, prawników, polityków,
dziennikarzy z kraju i zza granicy oraz dla organizacji pozarządowych, których działanie jest
zgodne z celami Fundacji;
7) organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych oraz osób o nieustalonej tożsamości,
także rodzin w żałobie. Szkolenie wolontariuszy - powoływanie grup wsparcia w lokalnych
środowiskach;
8) prowadzenie Bazy Danych Osób Zaginionych, udzielanie pomocy w identyfikacji osób
o nieustalonej tożsamości oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowanie komputerowej
symulacji obecnego wyglądu osoby zaginionej wiele lat temu;
9) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
których celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym i chorym
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
10) współpracę z organizacjami i instytucjami za granicą, które zajmują się poszukiwaniem osób
zaginionych;
11) podejmowanie działań na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metod poszukiwań osób
zaginionych, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej;
12) współpracę z policją oraz monitorowanie działań policji w zakresie poszukiwania osób
zaginionych;
13) poradnictwo w sprawach osób rozdzielonych z rodzinami w przeszłości w wyniku zdarzeń
losowych;
14) prowadzenie

programów

badawczych,

profilaktycznych,

szkoleniowych,

pomocowych

i informacyjnych w kraju i na świecie, w zakresie problematyki zaginięć;
15) prowadzenie telefonicznych linii wsparcia dla osób zwracających się do Fundacji o pomoc;
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16) wykonywanie czynności prawnych na rzecz osób zaginionych i ich rodzin, w tym udział
przedstawicieli Fundacji w postępowaniach sądowych w zakresie określonym przepisami
ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
2. Działalność Fundacji mieści się w zakresie następującej działalności o charakterze pożytku
publicznego:
1) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej,
co obejmuje działanie mające na celu poprawę sytuacji określonej grupy społecznej;
2) pozostałej opiece społecznej i wychowawczej bez zakwaterowania, co obejmuje działalność
mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność prewencyjną oraz
działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej;
3) kształceniu ustawicznym dorosłych i pozostałych formach kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych, co obejmuje edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;
4) działalności wydawniczej, obejmującej wydawanie książek, broszur, informatorów oraz
plakatów.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2) kształcenie

ustawiczne

dorosłych

i

pozostałe

formy

kształcenia,

gdzie

indziej

niesklasyfikowane;
3) działalność wydawnicza, obejmująca wydawanie książek, broszur, informatorów oraz
plakatów.
4. O podjęciu odpłatnej działalności decyduje Zarząd po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
W uchwale Zarząd określa jednocześnie zakres i rodzaj tej działalności.
§8
Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ III – Organy Fundacji
§ 10
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą na posiedzeniu, większością
dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Rada
powołuje nowego członka, po przedstawieniu wniosku w tej sprawie przez co najmniej dwóch
członków Rady.
2. Każdy członek Rady może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
3. Każdy z Fundatorów może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie,
co nie podlega głosowaniu.
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4. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji ustaje jedynie na jego wniosek.
5. Radę Fundacji tworzą osoby fizyczne lub prawne, których działalność lub praca zawodowa jest
zbieżna z interesami Fundacji, sponsorzy lub ich przedstawiciele oraz twórcy skupieni wokół idei
Fundacji, pod warunkiem, że złożą oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.
§ 12
Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków,
z zastrzeżeniem §11, §14 i §20 statutu.
§ 13
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§ 14
Rada wybiera i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Rady Fundacji na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 15
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 16
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
§ 17
Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym
że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§ 18
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §11, §14, §20, §26, §38, §41, §43 niniejszego
statutu.
§ 19
1. Niezależnie od §15, z zastrzeżeniem §11, §14 oraz §20 statutu w szczególnych okolicznościach
głosowanie może odbywać się bez zwoływania posiedzenia jeżeli dwie trzecie liczby członków
Rady wyrazi na piśmie zgodę na treść uchwały, która ma być taką metodą podjęta.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie
członków władz Fundacji oraz o pociąganie ich do odpowiedzialności. Poza tym należy zarządzić
tajne głosowanie na żądanie choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania.
§ 20
1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu uchwałą
powziętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Rady.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
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§ 21
Fundator może zostać członkiem Zarządu, powołanym zgodnie z §20 ust. 1 statutu.
§ 22
Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie.
§ 23
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
§ 24
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji.
§ 25
1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do

kompetencji

Zarządu

Fundacji

należą

wszelkie

sprawy

z

zastrzeżeniem

statutu

a w szczególności:
1) uchwalanie programów działania Fundacji,
2) ustalanie i tworzenie struktury wewnętrznej Fundacji,
3) ustalenie regulaminu organizacyjnego Fundacji, w tym określenie stanowisk pracy,
4) zarządzanie majątkiem Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
6) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowania Fundacji,
7) ustalanie

wielkości

zatrudnienia,

zasad

wynagradzania

oraz

wysokości

środków

na

wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
8) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji,
9) tworzenie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
10) podejmowanie

decyzji

w

przedmiocie

zmiany

statutu

Fundacji

oraz

jej

likwidacji

z zastrzeżeniem §37, §38 niniejszego Statutu.
§ 26
Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może powołać jednostki terenowe Fundacji (oddziały).
§ 27
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno na podstawie umowy o pracę, jak
i umów cywilnoprawnych.
§ 28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana
jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza
Fundacji, z zastrzeżeniem §38. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
§ 29
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes lub Wiceprezes

Fundacji.
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ROZDZIAŁ IV – Majątek Fundacji
§ 30
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany
przez Fundatorów w kwocie 4000 złotych (cztery tysiące złotych). Każdy z Fundatorów przekaże
na fundusz założycielski kwotę 800 (osiemset złotych).
2. Majątek fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej
działalności.
§ 31
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1) świadczenia Fundatorów,
2) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
3) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 32
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 33
1. Fundacja

może

prowadzić

działalność

gospodarczą.

O

momencie

podjęcia

działalności

gospodarczej decyduje Zarząd.
2. Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona w rozmiarach służących do realizacji celów
statutowych.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i
usługowej, w szczególności w następującym zakresie:
a. działalność wydawnicza,
b. działalność szkoleniowa,
c. organizowanie imprez publicznych, seminariów i konferencji.
§ 34
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 35
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.
ROZDZIAŁ V – Tytuły honorowe
§ 36
Osobie fizycznej lub prawnej, która współpracuje z Fundacją, przekazała na jej rzecz środki finansowe
lub rzeczowe albo w inny sposób przyczyniła się do działalności Fundacji może zostać przyznany tytuł
honorowy "Przyjaciel Fundacji ITAKA". Tytuł może przyznać Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI – Zmiana Statutu
§ 37
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 38
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością dwóch trzecich głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe
§ 39
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 40
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 41
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością
dwóch trzecich głosów, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała
ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 42
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 43
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu
przez Radę Fundacji.
§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy.
ROZDZIAŁ VIII – Przepisy przejściowe
§ 45
Rada oraz Zarząd Fundacji powołane zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami statutu
zachowują swój dotychczasowy skład do czasu zmian w składzie możliwych na podstawie §11 oraz
§20 statutu.
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