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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Państwo Prawa w 2018 roku

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, zgodnie ze
statutem, jest jednoosobowy. Stanowisko Prezesa Zarządu przez cały 2018 rok zajmował
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.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy.

II. Cele statutowe Fundacji:
Cele Fundacji obejmują:
1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji.
2. Rozwój i promocja integracji europejskiej, umacnianie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami publicznymi na poziomie
krajowym i międzynarodowym.
3. Rozwój i promocja wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Rozwój i promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji obywatelskiej.
5. Działania na rzecz mniejszości narodowych.
6. Promocja polskiego dorobku intelektualnego w kraju i zagranicą.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację i prowadzenie konwersatoriów, warsztatów, wykładów, odczytów,
konferencji i dyskusji,
2) przygotowania i publikacje 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,
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.

III. Sposób realizacji celów statutowych w 2018 r.:
Fundacja Państwo Prawa w 2018 roku zrealizowała następujące projekty:

Cykl debat „Wyzwania demokracji”
W ramach cyklu debat, kontynuowanego od 2017 r., odbyły się trzy spotkania. Dotyczyły
bieżących wydarzeń, w szczególności związanych z przebiegiem prac legislacyjnych nad
reformą systemu sądownictwa w Polsce, problematyką polityki zagranicznej oraz
swobodami obywatelskimi.
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Tematyka spotkań oraz goście:
debata w dn. 06.02.2018 r. pt. „Praworządność na rozdrożu”, goście: prof. Marcin Matczak,
dr Jacek Kucharczyk;
debata w dn. 22.03.2018 r. pt. „Czy Polska zmierza do Polexitu?”, goście: prof. Roman
Kuźniar, Paweł Zalewski;
debata w dn. 30.05.2018 r. pt. „Wolność w czasach populizmu”, gość: Rzecznik Praw
Obywatelskich Adam Bodnar.
Wszystkie spotkania prowadził red. Przemysław Szubartowicz.
Partnerami debat byli Fundacja Roberta Schumana oraz Legalis System Informacji Prawnej.
Spotkania miały formę otwartą, informacja o nich była szeroko rozpowszechniana
w mediach społecznościowych i za pośrednictwem naszych partnerów, a wzięło w nich
udział łącznie blisko 150 osób.

Działalność edukacyjna
W 2018 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu edukacji obywatelskiej młodych
ludzi, dzięki wsparciu otrzymanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
programu Erasmus +. Celem projektu jest zwiększenie aktywności w życiu publicznym
i obecności w debacie publicznej młodych ludzi, a szczególnie wymiana doświadczeń
i wiedzy osób odpowiedzialnych za politykę samorządową i młodzieżą, a także realizacja
szkoleń, które z jednej strony mają wzmocnić kompetencje ogólne - interakcyjne,
komunikacyjne, współpracy, dialogu, samodzielności opinii, wiary w siebie itp. które są
w sensie generalnym niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim i działalności w sferze publicznej, z drugiej strony dać możliwość odkrycia
zainteresowań i własnych silnych stron, stanowiących wprowadzenie do rozwoju
umiejętności społecznych/ekonomicznych/politycznych. Do końca 2018 roku udało się
opracować szczegółowy program, na który będzie się składało pięć warsztatów z udziałem
samorządowców, praktyków zajmujących się tworzeniem prawa oraz specjalizujących się
w tematyce polityk młodzieżowych. Nawiązano także współpracę z grupą młodych osób,
które będą w projekcie pełniły rolę liderów, odpowiedzialnych za dostosowanie tematyki
i form do potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia. Uruchomiona została rekrutacja.
W 2019 roku zakończy się rekrutacja i odbędzie pięć warsztatów zaplanowanych od marca
do czerwca. W projekcie udział weźmie 200 młodych osób z całej Polski zainteresowanych
tematyką obywatelską i prawną.
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Działalność ekspercka
Przez cały 2018 rok Fundacja prowadziła intensywną działalność ekspercką. W tym czasie
na zlecenie Fundacji przygotowano szereg ekspertyz na tematy prawne, polityczne,
społeczne oraz nt.: sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego, a także analiz medialnych.

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, Fundacją Konrada Adenauera
i Wydziałem Praw i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 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 :
Europejski Klub Obywatelski zorganizowany został we współpracy, i dzięki finansowemu
wsparciu, z Fundacją Konrada Adenauera w dniu 27.02.2018 r. w Warszawie. Gośćmi
debaty, której tematyka dotyczyła relacji wewnątrz Unii Europejskiej, szczególnie zaś
Brexitu i ew. Polexitu, byli David McAllister – wiceprzewodniczący Europejskiej Partii
Ludowej, były premier kraju związkowego Dolnej Saksonii oraz Rafał Trzaskowski wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, były wiceminister spraw zagranicznych
ds. Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadziła dr Renata Mieńkowska-Norkiene. Debata
odbyła się w języku angielskim i była symultanicznie tłumaczona na język polski.
Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego organizowane we współpracy
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dn. 19-20.10.2018 r.
w Zielonej Górze. W forum uczestniczyli przedstawiciele nauki prawa administracyjnego,
w tym Ci zajmujący się szczególnie tematyką samorządową. Pierwszego dnia Forum odbyła
się debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego,
administracji, prawodawców i nauki oraz dwie sesje plenarne poświęcone konstytucyjnym
oraz europejskim aspektom funkcjonowania samorządu terytorialnego. Przeprowadzono
także trzy panele dyskusyjne, jeden o prawnych aspektach realizacji zadań przez jednostki
samorządu terytorialnego, drugi o praktycznym wymiarze kodeksu wyborczego
w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz trzeci o realizacji
zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w płaszczyźnie zaspokajania potrzeb
obywateli. Drugi dzień konferencji poświęcony był zasadom funkcjonowania i kontroli
jednostek samorządu terytorialnego co omówiono w trakcie trzeciej sesji plenarnej.
Materiały wypracowane w trakcie Forum zostały zebrane, a w 2019 roku zostaną wydane
w formie publikacji zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, która dostępna będzie
w Internecie do powszechnego użytku.
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Współpraca międzynarodowa
Od października 2017 r. Fundacja Państwo Prawa jest pełnoprawnym członkiem Wilfried
Martens Centre for European Studies – organizacji zrzeszającej chadeckie fundacje
polityczne całej Europy. W ramach nawiązanej współpracy w 2018 roku udało nam się
zorganizować jedno wspólne przedsięwzięcie, międzynarodową konferencję think
thanków politycznych, pn. Poland’s European Future. Konferencja, która odbyła się
27.02.2018 r. w Warszawie, rozpoczęła się od wprowadzenia wygłoszonego przez
Mikuláša Dzurindę – Prezydenta WMCES oraz Grzegorza Schetynę – Przewodniczącego
Platformy Obywatelskiej. Następnie swoje wystąpienie przedstawił David McAllister wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, po którym nastąpiły dwa panele
dyskusyjne. Pierwszy z nich nosił nazwę Defending our fundamental values, a drugi
Securing our common future. W obydwu panelach udział wzięli zagraniczni goście,
m.in. z Czech, Litwy, Irlandii, Szwecji, Belgii i Węgier. Debata odbyła się w języku
angielskim i była symultanicznie tłumaczona na język polski.

Poradnictwo
Przez cały rok prawnicy współpracujący z Fundacją pozostawali w gotowości do
świadczenia pomocy w zakresie poradnictwa prawnego. Informacja o możliwości
udzielenia pomocy 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. Dzięki temu w 2018 roku udało
się udzielić porad kilkunastu osobom.
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