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Sprawozdanie z działalności w roku 2012
Pełna nazwa: Fundacja Partners Polska
Siedziba, aktualny adres: Warszawa 00 – 388, ul. Dobra 22/24 lok. 15
Adres poczty elektronicznej: partners@fpp.org.pl
Numer i data wpisu do KRS: 0000221845, data rejestracji w KRS 17.11.2004
REGON: 012703063
Członkowie zarządu: Maciej Tański, prezes, Katarzyna Tekień, członkini
Cele statutowe Fundacji to:
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 narodów 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
społecznemu;
6) podnoszenie jakości życia społeczeństw krajów rozwijających się.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
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;
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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 Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a zwłaszcza z pozarządową organizacją
społeczną „Partners for Democratic Change International”.
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.
Realizacja celów statutowych w roku 2012: W roku 2012 zrealizowano następujące projekty (nazwa
projektu i źródło finansowania):
1) „Wzmacnianie kompetencji fundraisingowych wśród organizacji pozarządowych w Europie
Środkowej”, Komisja Europejska,
2) „MDG’15”, Komisja Europejska,
3) „Naukowcy i nauczyciele. Polsko – gruzińska współpraca na rzecz rozwoju edukacji w Gruzji”,
Fundacja Edukacja dla Demokracji,
4) „Solidarni z Południem. Globalne Mazowsze, Globalne Podhale”, Fundacja Edukacja dla
Demokracji,
5) „Ściśle fajna lekcja w slumsie – włączanie aktywnych metod przekazywania wiedzy w zakresie
nauk przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych do procesu nauczania w
slumsie Mathare w Kenii”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
6) „Szkoła zdrowia II. Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego dzieci ze slumsów i obszarów
wiejskich w prowincjach Central, Nairobi i Nyanza w Kenii”, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP.
Ponadto w ramach Fundacji Partners Polska działało Centrum Mediacji Partners Polska realizujące
szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej i gospodarczej oraz prowadzące mediacje pomiędzy osobami
fizycznymi, a także Centrum Mediacji Gospodarczej zrzeszające mediatorów prowadzących mediacje
w sprawach gospodarczych i pośredniczące w kontaktach pomiędzy sądami, mediatorami i stronami
mediacji.
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Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
1) Podpisano umowy dotacji z następującymi organizacjami:
a) Ministerstwo Spraw Zagranicznych
b) Fundacja „Edukacja Dla Demokracji”
2) Działano na podstawie umów z lat poprzednich z:
a) PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia)
b) Le Partenariat
3) Kontynuowano działalność Centrum Mediacji Partners Polska i Centrum Mediacji
Gospodarczej
Informacja o działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Darowizny: 30 814,22 zł
Środki ze źródeł publicznych: 881 289,50 zł, w tym z budżetu państwa: 743 535,00 zł, w tym z
budżetu gminy: 0,00 zł
Odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 131 627,13 zł
Koszty realizacji celów statutowych: 1 173 497,35 zł
Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.): 202 023,48 zł
Pozostałe koszty: 971 473,87 zł
Liczba osób zatrudnionych z podziałem wg stanowisk: 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w
tym 1 osoba na urlopie wychowawczym:
1) Maciej Tański, Prezes Zarządu,
2) Katarzyna Tekień, koordynatorka merytoryczna projektów, Członkini Zarządu,
3) Tadeusz Baszniak, mediator pierwszego kontaktu,
4) Monika Kozak – Czekanowska, mediatorka,
5) Aleksandra Piotrowska, koordynatorka merytoryczna projektów,
6) Ewelina Kempista, koordynatorka administracyjna projektów, szefowa biura,
7) Ilona Iłowiecka – Tańska, urlop wychowawczy.
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Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia: wynagrodzenia 176 254,31 zł netto, nagrody 0,00 zł, premie 0,00 zł, inne świadczenia
0,00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu: 00,00
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 61 069,00 zł
Pożyczki udzielone: Nie udzielono
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Nie lokowano pieniędzy, wszystkie środki były
umieszczane na rachunkach bieżących.
Nabyte obligacje, objęte udziały lub nabyte akcje w spółkach prawa handlowego: Nie nabyto żadnych
obligacji ani akcji.
Nabyte nieruchomości: Nie nabyto nieruchomości.
Nabyte pozostałe środki trwałe: 0,00
Wartości aktywów wynosi 102 179,39 zł, wartość zobowiązań wynosi 44 744,57 zł
Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej
działalności: brak działalności
Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych: podatek od wynagrodzeń i składki ZUS
były odprowadzane na bieżąco
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: CIT-8, PIT-4R, PIT-8R
Informacja o przeprowadzonych kontrolach: W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych
kontroli.

Załączniki:
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