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I.

DANE REJESTROWE
Fundacja Państwo Prawa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 5B, 00-586
Warszawa, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dn. 06.05.2016 r. pod numerem KRS 0000616675.
Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON 364396645 oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP 7010574999.
Organami Fundacji są Zarząd oraz Zgromadzenie Fundatorów.
Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Tomasz Świętoński.
Zgodnie ze statutem działalność Fundacji wspiera Rada Naukowa Fundacji
w składzie:
▪ prof. Marek Chmaj,
▪ adw. Jacek Dubois,
▪ prof. Andrzej Bisztyga,
▪ prof. Anna Rakowska-Trela,
▪ prof. Sabina Grabowska.

2

II.

CELE STATUTOWE FUNDACJI

Cele Fundacji obejmują:
1) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
2) rozwój i promocję integracji europejskiej, umacnianie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami publicznymi na poziomie
krajowym i międzynarodowym;
3) rozwój i promocję wspólnot i społeczności lokalnych;
4) rozwój i promocję nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji obywatelskiej;
5) działania na rzecz mniejszości narodowych;
6) promocję polskiego dorobku intelektualnego w kraju i zagranicą.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację i prowadzenie konwersatoriów, warsztatów, wykładów, odczytów,
konferencji i dyskusji,
2) przygotowanie i publikację esejów, artykułów i innych wydawnictw w formie
tradycyjnej i elektronicznej;
3) organizację spotkań propagujących nowoczesne idee demokratyczne w środowiskach
studentów, pracowników naukowych i innych grupach zawodowych, społecznych,
etnicznych i narodowych;
4) zawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju
nowoczesnych idei demokratycznych w kształtowaniu państwa prawa, w gospodarce,
edukacji, nauce, kulturze, wymianie informacji, ochronie środowiska i zdrowia, pomocy
społecznej i humanitarnej;
5) organizację i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych
służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych,
ekonomicznych, politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem idei demokratycznych;
6) organizację i prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych, organizację
konkursów i przyznawanie nagród dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy
oraz specjalistów różnych dziedzin,
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7) zawiązywanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, jednostek
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji;
8) organizację środków finansowych, materialnych i niematerialnych umożliwiających
osiągnięcie celów, dla których została powołana Fundacja.
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III.

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH W 2017 R.

Fundacja Państwo Prawa w 2017 roku zrealizowała następujące projekty.

a.

Cykl debat „Wyzwania demokracji”

Cykl debat zainaugurowany w kwietniu 2017 r. obejmował organizację spotkań
dotyczących bieżących wydarzeń, w szczególności związanych z przebiegiem
prac legislacyjnych nad reformą systemu sądownictwa w Polsce, zgodności
nowych przepisów z Konstytucją oraz wyzwań wynikających z wprowadzonych
zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Tematyka spotkań oraz goście:
▪
▪
▪

debata w dn. 25.04.2017 r. pt. „Demontaż państwa prawa”, goście: prof.
Marek Chmaj, mec. Jacek Dubois;
debata w dn. 20.06.2017 r. pt. „Trójpodział władzy”, goście: prof. Henryk
Domański, prof. Marek Chmaj;
debata w dn. 18.10.2017 r. pt. „Reforma sądownictwa”, goście: prof. Adam
Strzembosz, prof. Jadwiga Staniszkis.

Spotkania miały formę otwartą, informacja o nich była szeroko
rozpowszechniana w mediach społecznościowych i za pośrednictwem naszych
partnerów. Dodatkowo prowadzono transmisję online ze spotkań, którą można
było śledzić w Internecie. Partnerami debat są Fundacja Roberta Schumana oraz
Legalis System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck. Cykl debat będzie
kontynuowany w 2018 roku.

b.

Działalność ekspercka
Fundacja prowadzi intensywną działalność ekspercką. W 2017 roku
przygotowano ekspertyzy na tematy prawne, polityczne, społeczne a także w
zakresie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa. Część z nich jest
publikowana na stronie internetowej Fundacji.
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c.

Przedsięwzięcia zorganizowane w partnerstwie z innymi podmiotami
W ubiegłym roku Fundacja podjęła współpracę z kilkoma podmiotami
działającymi w zbliżonym obszarze, w tym z Fundacją Roberta Schumana i
Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wilfried Martens
Center for European Studies (WMCES). Wynikiem tej współpracy były m.in.:
przeprowadzone wspólnie otwarte debaty, seminaria eksperckie i konferencje
naukowe.

Przedsięwzięcia w partnerstwie:
▪

XX. Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawa Administracyjnego organizowane
we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
w dn. 17-20.09.2017 r. w Warszawie. W kolokwium uczestniczyli, polscy
i niemieccy, przedstawiciele nauki prawa administracyjnego. W pierwszej
części kolokwium wystąpienia referentów koncentrowały się wokół
krajowych i ponadnarodowych mechanizmów ochrony praworządności,
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskich regulacji w tym
zakresie.
Część
druga
poświęcona
została
w
szczególności
materialno-prawnym i proceduralnym uwarunkowaniom konsensualnych
form działania administracji.

▪

Seminarium „Przyszłość pracy – prognozy dla rynku europejskiego”
zorganizowane zostało w dn. 02.10.2017 r. w Warszawie. Była to ekspercka
debata nt. zagrożeń stojących przed rynkiem pracy w Unii Europejskiej, takie
jak pojawienie się w środowisku pracy robotów, czy wprowadzenie
Uniwersalnego Dochodu Gwarantowanego. Wydarzeniu towarzyszyło
wydanie publikacji podsumowującej seminarium oraz poprzedzające je
badania. Partnerem przy realizacji tego projektu było Wilfried Martens
Center for European Studies i Instytut Obywatelski.

▪

Seminarium „Fake news i dezinformacja. Czy to realne zagrożenie dla
demokracji?” odbyło się w Sejmie RP w dn. 10.11.2017 r. Punktem wyjścia do
dyskusji były propozycje zmian prawnych, przedstawione przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Omówiono zagrożenia wynikające
nie tylko z zaproponowanych przepisów, ale szerzej trendów światowych,
które dało się zaobserwować szczególnie w ostatnich czasach. Partnerem
przy realizacji tego projektu było Wilfried Martens Center for European
Studies i Instytut Obywatelski.
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d.

Współpraca międzynarodowa
W październiku 2017 r. Fundacja Państwo Prawa została pełnoprawnym
członkiem Wilfried Martens Centre for European Studies – zrzeszającego
chadeckie fundacje polityczne całej Europy. Kandydatura została jednogłośnie
poparta w trakcie zgromadzenia ogólnego tej organizacji. Współpraca z WMCES
rozpoczęła się od organizacji dwóch seminariów i w przyszłości będzie
rozwijana o kolejne wspólne wydarzenia.

e.

Porady prawne
Przez cały rok prawnicy współpracujący z Fundacją realizowali świadczenie
pomocy w zakresie poradnictwa prawnego. Informacja o takiej możliwości jest
umieszczona na stronie internetowej Fundacji. Każda osoba wymagająca
wsparcia prawnego może umówić się za pośrednictwem biura Fundacji
z prawnikiem i otrzymać fachową poradę dot. jego sprawy.
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IV.

KONTAKT

Fundacja Państwo Prawa
ul.Flory 9 lok. 5B
00-586 Warszawa

Tel.: +48 22 280 92 91
Mail: kontakt@panstwoprawa.eu
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