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A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cele i środki działania:
a) Celem Towarzystwa jest:
1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie filozofii politycznej i historii tej
dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem związków między tradycją chrześcijańską (zwłaszcza
katolicką), liberalną i konserwatywną,
2. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie analizy i opisu zjawisk
charakterystycznych dla przechodzenia od systemu totalitarnego do demokracji parlamentarnej i
gospodarki rynkowej, i tworzących się nowych instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych,
zarówno w Polsce jak i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii
Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją,
3. prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii politycznej, współczesną teorią polityki i
stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski na arenie
międzynarodowej, zwłaszcza w strukturach Unii Europejskiej,
4. popularyzacja problematyki filozofii politycznej i analiz zmian systemowych zachodzących w
Polsce i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i
znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją.
b) Cele Towarzystwa realizowane są poprzez:
1. organizowanie seminariów, szkół letnich, kursów, wykładów i odczytów z zakresu historii filozofii
politycznej, teorii polityki, a także analiz współczesnych przemian ustrojowych, społecznych i
gospodarczych w krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i
znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją,
2. organizowanie, prowadzenie i wspomaganie seminariów oraz indywidualnych i zespołowych
programów badawczych poświęconych dziejom myśli politycznej, filozofii politycznej i analizom
współczesnych przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych w krajach regionu Europy
Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami
wraz z Rosją,
3. prowadzenie działalności wydawniczej (książki, broszury, czasopisma, biuletyny, nagrania
wizyjno-dźwiękowe i dźwiękowe oraz ich kolportaż), naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej z
zakresu historii filozofii politycznej, teorii polityki i analiz współczesnych przemian ustrojowych,
społecznych i gospodarczych w krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii
Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją,
4. popularyzowanie w środkach masowego przekazu wiedzy z zakresu historii filozofii politycznej,
teorii polityki i analiz współczesnych przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych w krajach
regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej
strukturami wraz z Rosją,
5. współpracę ze środowiskiem akademickim, z chrześcijańskimi środowiskami intelektualnymi,
środowiskami skupionymi wokół czasopism społeczno-politycznych i znaczącymi środowiskami
politycznymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą,
6. współpracę z towarzystwami i instytucjami o podobnych celach działalności.

B. OPIS DZIAŁALNOŚCI W 2008 R.

1. Działalność Pożytku Publicznego
a) konferencje
- Polskie wyzwania: państwo – tożsamość - rozwój (Warszawa, maj)
- Tradycje polskiej geopolityki (Kraków, październik)
Konferencje OMP są otwarte dla publiczności, od uczestników nie są pobierane opłaty.
b) przedsięwzięcia edukacyjne
- Lekcja o Powstaniu (czwarta edycja akcji, obejmującej 50 szkół średnich z całej Polski)
Ogólnopolska akcja edukacyjna LEKCJA O POWSTANIU popularyzuje wiedzę o jednym z
najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Wykładowcy m.in. z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ośrodka Myśli Politycznej przeprowadzają co roku w
50 szkołach średnich na terenie całego kraju lekcję poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, jego
przyczynom, przebiegowi i skutkom oraz roli pamięci o nim we współczesnej Polsce. W
dotychczasowych czterech edycjach akcji, przeprowadzonych w latach 2005-2008 r., wzięło udział ok.
200 szkół, m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Grudziądza, Torunia, Chełma, Biłgoraju, Lublina,
Myślenic, Krakowa, Rabki-Zdroju, Olkusza, Ostrołęki, Wyszkowa, Opola, Gogolina, KędzierzynaKoźle, Mielca, Sanoku, Rzeszowa, Tarnobrzegu, Łomży, Białegostoku, Gdańska, Chorzowa,
Częstochowy, Wodzisławia Śl., Dąbrowy Górniczej, Raciborza, Częstochowy, Zabrza, Sosnowca,
Gliwic, Kielc, Elbląga, Olsztyna, Konina, Piły, Chojnic, Szczecinka, Nowego Sączu, Malborka,
Skarżyska-Kamiennej, Bochni, Sanoka, Rzeszowa, Pisza, Skierniewic. Udział szkół w przedsięwzięciu
jest bezpłatny.
c) debaty publiczne
- Wolność czyli kłopot (Kraków, marzec)
Debaty OMP są otwarte dla publiczności, od uczestników nie są pobierane opłaty.
d) przedsięwzięcia internetowe
- rozbudowa strony - www.omp.org.pl
- rozbudowa strony o polskiej myśli politycznej - www.polskietradycje.pl
Poprzez swe strony internetowe OMP prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do szerokiego
kręgu odbiorców. Prezentujemy na nich materiały poświęcone historii, myśli politycznej, filozofii,
prawu i literaturze, których autorami są współpracujący z OMP naukowcy z czołowych polskich
szkół wyższych i eksperci z organizacji pozarządowych. Dostęp do zasobów stron jest niczym
nieograniczony i bezpłatny. Strony internetowe służą również popularyzacji konferencji, debat i
wykładów, organizowanych przez OMP i współpracujące z nami instytucje, adresowanych do ludzi
zainteresowanych powyżej wymienionymi dziedzinami.

2. Działalność wydawnicza
Ośrodek Myśli Politycznej wydaje książki popularyzujące wiedzę z dziedziny historii, filozofii, prawa,
myśli politycznej i kulturoznawstwa. Publikujemy również klasyczne dzieła polskich autorów z
minionych stuleci, przypominając tym samym ważne fragmenty dziedzictwa narodowego. Przychody
ze sprzedaży książek są przeznaczane na cele statutowe.
Seria BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ
- Zbigniew Stawrowski, Niemoralna demokracja

- Kazimierz Michał Ujazdowski, Batalia o instytucje
- Ryszard Legutko, Esej o duszy polskiej
- Arkady Rzegocki, Racja stanu
- Beata Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a polskie interesy
Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
- Partia z narodem, naród z Kościołem
- W służbie komuny
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
– Zygmunt Balicki Parlamentaryzm
– Adam Wawrzyniec Rzewuski O formie rządu republikańskiego
– W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców
Seria KLASYKA MYŚLI FILOZOFICZNEJ
- William Ockham, Traktat o predestynacji
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Realizm polityczny. Przypadek polski
- Patriotyzm i zdrada

C. INFORMACJE FINANSOWE
I.

Przychody finansowe OMP w 2008 r.

493 556, 16

W tym:
1. Darowizny i dotacje na cele statutowe
266 791, 30
- Wyższa Szkoła Biznesu – 5 000, 00
- Muzeum Powstania Warszawskiego – 14 000, 00
- Kancelaria Prezydenta – 25 000, 00
- Narodowe Centrum Kultury – 80 000, 00
- Instytut Książki – 40 200, 00
- Uniwersytet Jagielloński – 9 000, 00
- Urząd Miasta Krakowa – 15 000, 00
- Uniwersytet Wrocławski – 10 000, 00
- Instytut Pamięci Narodowej – 12 500, 00
- Uniwersytet Łódzki – 3 200, 00
- Wyższa Szkoła Europejska – 6 000, 00
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 5 000, 00
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 1 000, 00
- osoby prywatne – 41 447, 30
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwrot niewykorzystanej dotacji)
/- 556, 00

2. Składki członkowskie
3. Przychody ze sprzedaży książek
4. przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat

1 720, 00
224 946, 35
98, 51

II. Koszty Ośrodka Myśli Politycznej w 2008 r.

523 649, 12

1. Koszty Działalności Pożytku Publicznego (organizacja konferencji, wykładów, strony
internetowe)
- 119 484, 76
2. Koszty poniesionych nakładów na wydawnictwo (publikacje książkowe) – 190 145, 02
3. Koszty ogólne prowadzenia OMP
- 60 889, 77
W tym:
- wynagrodzenie pracowników – 16 400, 00
- czynsz za najem lokalu – 10 322, 88
- opłata za telefon – 12 342, 19
- pozostałe koszty prowadzenia biura (mat. biurowe, znaczki, domeny
internetowe etc.) – 21 824, 70
4. Rzeczywisty koszt wytworzenia książek, z których przychód jest przeznaczony na
cele statutowe
- 84 578, 98
5. Koszty sprzedaży książek
- 15 835, 56
6. Koszty finansowe związane z obsługą rachunku bankowego
- 2 718, 50
7. Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszt własny książek dla autorów i instytucji
- 49 996, 53
Informacje dodatkowe:
1. Ośrodek Myśli Politycznej zatrudniał w 2008 r. na stałe jednego pracownika (księgowa, na
umowę zlecenie)
2. Ośrodek Myśli Politycznej nie nabył w 2008 r. i nie posiada żadnych nieruchomości
3. Ośrodek Myśli Politycznej nie prowadzi działalności gospodarczej
Załączniki:
- sprawozdanie finansowe za rok 2008 (bilans, rachunek zysków i strat)

