
 

 
Statut 

Fundacji Partners Polska 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Partners Polska — zwana dalej Fundacją — ustanowiona przez Macieja Tańskiego — 
zwanego dalej Fundatorem — aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie przez zastępcę notariusza To-
masza Bąbkę dnia 26 czerwca 1997 roku, repertorium A-4213/97, działa na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dziennik Ustaw z 1991 roku nr 46, poz. 203) oraz postanowień ni-
niejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 
 

§ 4 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. 

 
§ 5 

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
 

Rozdział II 
Cele, środki i zasady działania Fundacji 

 
§ 6 

Celem Fundacji jest: 
1) propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów; 
2) wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji; 
3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i poza jej granicami oraz zbliżenia naro-

dów Europy i krajów rozwijających się; 
4) działalność naukowa, społeczna, oświatowa, kulturalna, szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi 

ruchami społecznymi; 
5)  działalność na rzecz promocji nauki i popularyzacji jej osiągnięć jako czynnika służącego rozwojowi społecz-

nemu; 
6) podnoszenie jakości życia społeczeństw krajów rozwijających się. 

 
§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele organizując i finansując: 
a) programy dotyczące rozwiązywania konfliktów społecznych; 
b) programy szkoleniowe w zakresie komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji i innych metod pokojowego 

rozwiązywania sporów, a także w zakresie organizacji i zarządzania; 
c) badania naukowe i ekspertyzy dotyczące metodologii pokojowego rozwiązywania sporów; 
d)  badania naukowe, ekspertyzy i szkolenia służące promocji i popularyzacji nauki i jej osiągnięć; 
e) publikacje analiz, ekspertyz, wyników badań oraz prac teoretycznych i dydaktycznych na temat problemów 

istotnych ze względu na cele Fundacji; 
f) wspieranie międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego; 
g) prowadzenie programów edukacji rozwojowej. 
2. Fundacja realizuje swoje cele współpracując także z fundacjami i organizacjami o podobnych celach w Rze-

czypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a zwłaszcza z pozarządową organizacją społeczną „Partners for 
Democratic Change International”. 

 
§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może: 
a) pomagać organizacjom społecznym, samorządowym i gospodarczym w planowaniu, rozwoju i organizowaniu ich 

działalności; 
b) wspomagać uczelnie wyższe, szkoły, stowarzyszenia i osoby fizyczne w ich działalności przyczyniającej się do 

realizowania celów Fundacji. 
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Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 (jednego tysiąca) złotych oraz środki fi-
nansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§ 10 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: 
a) funduszu założycielskiego; 
b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych oraz subwencji osób prawnych; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 
e) odsetek od depozytów bankowych i papierów wartościowych; 
f) z innych wpływów. 

§ 11 
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może określić sposób ich wykorzystania. Zarząd Fundacji może 
nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli 
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny 
cel statutowy. 

§ 12 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, sta-
nowiącej równowartość minimum pięciu tysięcy dolarów amerykańskich, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, 
tytuł Sponsora Fundacji. 

 
§ 13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 
przewyższa długi spadkowe. 

 
Rozdział IV 

Organy Fundacji 
 

§ 14 
Organami Fundacji są: 
a) Zgromadzenie Fundatorów, 
b) Zarząd Fundacji. 

§ 15 
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych. 
2. Zgromadzenie Fundatorów powołuje do swego grona osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, któ-

re: 
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, 
b) zadeklarują zamiar materialnego wspierania idei Fundacji, 
c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 

 
§ 16 

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów. 
 

§ 17 
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. 
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 
b) zatwierdzanie programów działania Fundacji, 
c) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy, 
d) powoływanie członków Zarządu, 
e) ustalanie ogólnych wytycznych dla Zarządu co do sposobu podziału zgromadzonych środków, 
f) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji. 

 
§ 18 

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 
zgłoszony na piśmie. 

2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku. 
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą 

wiekszością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 
 

§ 19 
1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą działać przez swoich pełnomocników. 
2. W okresie, kiedy Fundacja będzie miała tylko jednego fundatora, będzie on wykonywał wszystkie kompeten-

cje Zgromadzenia Fundatorów. 
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§ 20 
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nie-

oznaczony. 
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. 
 

§ 21 
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu. 
2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Zgromadzenie Fundatorów lub przez Zarząd Fundacji. 

Odwołanie członka Zarządu przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Zgromadzenia Fundatorów. 
3. Odwołanie członka Zarządu przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych 

członków Zarządu Fundacji w głosowaniu tajnym, przy czym członek Zarządu, którego sprawa dotyczy, nie 
bierze udziału w głosowaniu. 

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez rezygnację, śmierć lub pozbawienie członko-
stwa Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu 
zgodę wyraża Zgromadzenie Fundatorów. 

5. Zarząd Fundacji powołuje Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Funda-
cji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora określa Zarząd Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe lub Pełnomocników do pomocy w realizacji poszcze-
gólnych przedsięwzięć Fundacji. 

7. Zarząd Fundacji uchwala zasady działania i regulaminy dotyczące Rad Programowych i Pełnomocników. 
 

§ 22 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodów i środ-

ków Fundacji na poszczególne cele; 
b) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych planów finansowych i bilansów Fundacji; 
c) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji; 
d) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 
e) składanie wniosków w sprawie zmiany statutu Fundacji; 
f) składanie wniosków w sprawie likwidacji Fundacji; 
g) powoływanie Dyrektora Fundacji; 
h) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji. 
3. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają jednomyślnie, a w przypadku niemożności osiągnięcia jednomyślności 

zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy jego człon-
ków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu. 

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie lub ustanowiony przez 
Zarząd pełnomocnik. 

 
§ 23 

1. Czynności wykonawczo–zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji. 
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji. 
3. Zasady wynagradzania pracowników Fundacji ustala Dyrektor w porozumieniu z Zarządem Fundacji. 
 

Rozdział V 
Zmiana statutu 

 
§ 24 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 
2. Zmiany statutu może dokonać Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnie podjętej uchwały podjętej 

na wniosek Zarządu. 
 

Rozdział VI 
Likwidacja Fundacji 

 
§ 25 

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub 
z powodu wyczerpania środków finansowych, podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu 
Fundacji. 

2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań pozostawia się do dyspozycji sądu. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 26 

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez sąd. 
 

 


