STATUT FUNDACJI
HUMANITY IN ACTION POLSKA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Humanity in Action Polska” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1. Waldemara Markiewicza,
2. Rolanda Sprunga,
3. Andrzeja Wielowieyskiego,
zwanych dalej Założycielami aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę
Piotrowską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pięknej 66a dnia 5 czerwca 2008 r.
repertorium A nr 2000/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
1) Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
1) Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku „Humanity in Action Polska” i literami
HIA w środku pieczęci.
2) Fundacja może używać znaku graficznego i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Fundacji.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1) Celami Fundacji są:
a) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, edukacja obywatelska i edukacja globalna, ze
szczególnym uwzględnieniem wiedzy o instytucjach i rozwiązaniach międzynarodowych, jak
również dorobku procesów integracji europejskiej,
b) wzmacnianie poszanowania dla godności jednostki ludzkiej i praw człowieka w
społeczeństwie, w duchu integracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
c) promowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa i
społeczeństwa obywatelskiego,
d) skupianie ludzi wokół idei Fundacji poprzez inspirowanie ich do podejmowania działań na
rzecz praw człowieka, edukacji obywatelskiej i globalnej,
e) inicjowanie, wspieranie i promowanie aktywności społecznej obywateli oraz kreowanie
postaw liderskich wśród grup dyskryminowanych i marginalizowanych w Polsce, zwłaszcza osób
z niepełnosprawnością,
f) rozwijanie umiejętności koniecznych dla efektywnej działalności publicznej w społeczeństwie
obywatelskim,
g) propagowanie polskich tradycji narodowych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
historycznych i współczesnych dobrych praktyk w zakresie umacniania demokracji, solidarności
i praw człowieka w kraju i zagranicą,
h) upowszechnianie wiedzy o wielokulturowej historii Polski i jej stolicy Warszawy ze
szczególnym uwzględnieniem skutków nazizmu i komunizmu oraz oddziaływanie za pomocą
edukacji historycznej na świadomość zbiorową, w tym zwłaszcza młodego pokolenia,
i) wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury i tradycji stosowanych dla
upowszechnienia praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań wspierających
demokrację oraz wielokulturowość,
j) podejmowanie inicjatyw prowadzących do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne
światopoglądy odnośnie praw człowieka, przedstawicieli różnych pokoleń i sektorów życia
społecznego.
2) Fundacja realizuje swoje cele w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4.1 pkt. 1, 3, 4,
6, 8, 10, 11, 18, 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
§7
1) Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) tworzenie i organizowanie programów edukacyjnych i aktywizujących w dziedzinie praw
człowieka i aktywności obywatelskiej,
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b) inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w edukacji obywatelskiej i
w zakresie praw człowieka, w szczególności poprzez sięganie po narzędzia z zakresu kultury i
sztuki, mediów i reklamy oraz nowoczesnych technologii,
c) tworzenie warunków do doskonalenia umiejętności praktycznego działania na rzecz praw
człowieka poprzez oferowanie oraz/i organizowanie praktyk i programów stażowych w
instytucjach i organizacjach zajmujących się prawami człowieka i edukacją obywatelską oraz
wspieranie rozwoju samorządu uczniowskiego,
d) wspieranie absolwentów programów edukacyjnych fundacji w realizacji ich własnych
projektów w dziedzinie praw człowieka i edukacji obywatelskiej oraz ułatwianie im
nawiązywania bezpośrednich kontaktów z autorytetami w tej dziedzinie (system mentoringu),
e) rozwijanie sieci absolwentów programów HIA Polska oraz jej działalności,
f) prowadzenie badań w zakresie praw człowieka, edukacji obywatelskiej i historycznej,
g) organizowanie przedsięwzięć w przestrzeni publicznej mających na celu upowszechnianie
wiedzy o prawach człowieka w demokracji opartej na aktywnym społeczeństwie obywatelskim,
m.in. konferencji, szkoleń, kampanii społecznych, filmów, happeningów, konkursów, wydawanie
publikacji i innych materiałów edukacyjnych,
h) współpracę z organizacjami partnerskimi Humanity in Action,
i) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem
gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą w zakresie edukacji,
wymiany osób i doświadczeń,
j) pozyskiwanie i przekazywanie dotacji i grantów,
k) wspieranie finansowe i niefinansowe uzdolnionych dzieci i młodzieży,
l) promocję i organizację wolontariatu,
ł) członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji,
m) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, wspierając kreowanie postaw liderskich,
n) wymianę doświadczeń społeczności i organizacji polskich i z innych krajów w zakresie
promowania, wartości demokratycznych, postaw obywatelskich i przedsiębiorczości społecznej,
o) inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych organizacji.
2) Fundacja dla realizacji postawionych celów statutowych może:
a) współdziałać z innymi organizacjami, instytucjami, w tym administracji publicznej i
osobami fizycznymi i prawnymi,
b) uczestniczyć jako członek w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia, o
celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji,
c) być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to postanowień
statutu Fundacji, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.
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§8
W swoim działaniu Fundacja stosuje się do następujących zakazów:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3 376 złotych (słownie:
trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości otrzymane i nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§11
1) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2) Dochód Fundacji przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
§12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) innych darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji, grantów,
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d) dochodów ze zbiórek, darów i imprez publicznych,
e) dochodów z aktywów, majątku nieruchomego i ruchomego i innych praw majątkowych
Fundacji,
f) odsetek i depozytów bankowych,
g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h) innych źródeł prawem dozwolonych.
§13
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
każdego z celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

1)

2)
3)
4)

§14
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej oraz osoby, które popierają działalność Fundacji, ale nie mogą
zaangażować się w jej działalność uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł „Przyjaciela
Fundacji”.
Tytuł Przyjaciela Fundacji ma charakter osobisty.
Tytuł Przyjaciela Fundacji w przypadku osób prawnych uzyskuje osoba fizyczna lub prawna.
Tworzy się Grono Przyjaciół Fundacji, w której członkostwo otrzymują wszystkie osoby i
instytucje posiadające tytuł Przyjaciela Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§15
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

1)
2)

3)
4)

§16
Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków
Założyciele Fundacji HIA Polska powołują członków pierwszego składu Rady. Potem Rada
decyduje o powołaniu następnych jej członków w drodze uchwały podjętej w trybie §20 ust.1
statutu, o ile zajdzie taka potrzeba.
Członek Rady może z niej ustąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
Członek Rady może być odwołany z jej składu na mocy uchwały Rady, podjętej większością
2/3 głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
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Członek Rady, którego głosowanie dotyczy, nie bierze w nim udziału. Głosowanie może
przebiegać także w formie pisemnego zbierania głosów.
5) Wniosek o odwołanie członka Rady może być rozpatrywany tylko w wypadku skutecznego
powiadomienia członków Rady co najmniej na 2 tygodnie przed datą posiedzenia Rady lub w
wypadku głosowania pisemnego na 2 tygodnie przed określoną datą głosowania.
6) Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
a) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
b) naruszenia przepisów obowiązującego prawa,
c) działania na szkodę Fundacji i jej wizerunku.
§17
1) Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2) Do kompetencji Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, jej rozwiązania i
likwidacji oraz połączenia,
c) przyjmowanie programu działalności Fundacji na kolejny rok,
d) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok wraz ze
sprawozdaniem finansowym oraz budżetu na następny rok.

1)

2)
3)

4)

§18
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz na jego wniosek
Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. Kadencje
Przewodniczącego i jego Zastępcy trwają trzy lata.
Odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy może nastąpić z ważnych powodów w trakcie
trwania kadencji, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy może być rozpatrywany tylko w
wypadku skutecznego powiadomienia członków Rady co najmniej na 2 tygodnie przed datą
posiedzenia Rady.
Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
a) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie obradom,
b) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
c) powoływanie komisji i zespołów do rozpatrywania istotnych zagadnień w działalności
Fundacji.

§19
1) Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2) W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji.
3) Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek któregokolwiek z członków Rady
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lub na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

1)
2)

3)

4)

§20
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych na posiedzeniu, z wyjątkiem spraw określonych w §16 pkt. 4, §20 pkt. 2 i §21
pkt.1 i 2 niniejszego statutu. W wypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego
Rady Fundacji.
Uchwały Rady dotyczące zmiany statutu, rozwiązania i likwidacji Fundacji oraz jej
połączenia zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Rady.
Poza posiedzeniami uchwały Rady zapadają w formie pisemnego zbierania głosów, za
pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną. Głosowanie drogą elektroniczną jest
ważne, jeżeli żaden z członków Rady nie zakwestionuje tej formy zbierania głosów.
Informacja o głosowaniu za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną następuje w
następstwie co najmniej dwukrotnego wysłania odpowiedniego powiadomienia drogą
elektroniczną.
Zakwestionowane głosowanie drogą elektroniczną powtarza się w terminie dwóch tygodni
od zgłoszenia zastrzeżeń, w innej formie, z wyłączeniem głosowania elektronicznego.
O rezultatach głosowania poza posiedzeniami Przewodniczący zawiadamia członków Rady
pocztą elektroniczną.
Głosy pisemne i przesłane drogą elektroniczną przechowuje się przez okres 1 roku.
§21
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencję.
Rada Fundacji może z ważnych przyczyn – w szczególności z powodu istotnego naruszenia
postanowień Statutu, naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz działania na szkodę
Fundacji i jej wizerunku – odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w każdym
czasie. Do powołania i odwołania członków Zarządu wymagana jest zwykła większość
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W wypadku równości głosów
przeważa głos Przewodniczącego.
Głosowanie w sprawach określonych w §21 ust. 1 i 2 może odbyć się w formie pisemnego
zbierania głosów. Członkowie Rady mogą przesłać swoje decyzje w tej kwestii
Przewodniczącemu Rady lub Wiceprzewodniczącemu listem poleconym lub drogą
elektroniczną. Głosowanie drogą elektroniczną jest ważne, jeżeli żaden z członków Rady nie
zakwestionuje tej formy zbierania głosów.
Informacja o głosowaniu za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną następuje w
następstwie co najmniej dwukrotnego wysłania odpowiedniego powiadomienia drogą
elektroniczną.
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5) Zakwestionowane głosowanie drogą elektroniczną powtarza się w terminie dwóch tygodni od
zgłoszenia zastrzeżeń, w innej formie, z wyłączeniem głosowania elektronicznego.
§22
W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada wskazuje osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu
Fundacji.
§23
1) Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie działań i decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych dla Rady Fundacji.
1) Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację,
b) zarządza majątkiem Fundacji,
c) pozyskuje fundusze na działalność statutową Fundacji i przyjmuje subwencje, darowizny,
spadki i zapisy,
d) zawiera umowy o pracę z dyrektorem programowym i innymi pracownikami,
e) przygotowuje i przedkłada Radzie najpóźniej do 30 listopada program działalności
Fundacji HIA Polska na następny rok i odpowiada za jego realizację,
f) przygotowuje i przedkłada Radzie w terminie do 30 listopada budżet na następny rok,
g) przygotowuje i przedkłada Radzie w terminie do 15 kwietnia sprawozdanie z działalności
Fundacji za rok poprzedni,
h) przedkłada co roku Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z działalności Fundacji.
§24
1) Rada w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku podejmuje uchwałę o:
a) zatwierdzeniu programu działalności Fundacji na kolejny rok,
b) przyjęciu budżetu Fundacji na kolejny rok.
2) Rada w terminie najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku podejmuje uchwałę o:
a) zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok,

b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
§25
W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu Fundacji.
§26
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
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ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§27
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
1) Fundacja może, dla lepszego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
2) Połączenie nie może być dokonane, jeżeli w jego rezultacie zasadniczej zmianie mogłyby
ulec cele Fundacji.
§29
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§30
1) Pozostałe po likwidacji Fundacji niewykorzystane środki finansowe przekazane przez
sponsorów, będą rozdysponowane zgodnie z wymogami umów sponsorskich.
2) Pozostały majątek przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
3) Instytucje, którym przekazany będzie majątek pozostały po likwidacji Fundacji, wskazuje
Rada Fundacji.
§31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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