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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 wizyjnodźwiękowe 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.

1. Działalność pożytku publicznego
a) konferencje i debaty publiczne
- Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja
- Sprawa polska w grze dyplomatycznej mocarstw w okresie zaborów
- Wszystkie drogi wiodły do Września? Spory o politykę zagraniczną II RP
- Gospodarka i polityka. Trudny przypadek polski
- Emigracja polityczna. Przypadek polski
- Geopolityczne gry na wschodzie Europy. Kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?
- Unia Europejska. Stan gry
- Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje
- Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka (i vice versa)?
- Koniec polityki historycznej?
- Polska wobec Europy i świata
b) działalność edukacyjna
- Letnia Szkoła Dyplomacji (w ramach prac RODM w Krakowie)
- 15 lekcji dla uczniów szkół średnich na temat wkładu Polaków w ratowanie Żydów w czasie II wojny
światowej
- 16 lekcji dla uczniów szkół średnich będących symulacją procesu decyzyjnego w stosunkach
międzynarodowych
- 3 szkolenia dla przedstawicieli samorządów (dobre praktyki we współpracy transgranicznej;
podstawy protokołu dyplomatycznego; komunikacja międzykulturowa)
- 12 seminariów z cyklu „Seminarium Analityczne RODM"
- 6 debat oksfordzkich poświęconych tematyce międzynarodowej
- 14 wykładów eksperckich związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej
- 12 dyskusji z ekspertami z cyklu „Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej?”
c) przedsięwzięcia internetowe
- rozbudowa strony - www.omp.org.pl
- rozbudowa strony o polskiej myśli politycznej - www.polskietradycje.pl
- rozbudowa strony poświęconej sprawom międzynarodowym – www.usa-ue.pl
- rozbudowa strony internetowej poświęconej wojnie polsko-bolszewickiej – www.sierpien1920.pl
budowa
strony
internetowej
poświęconej
polskim
tradycjom
gospodarczym
–
www.tradycjegospodarcze.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, a także autorzy zagraniczni. 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.
d) W 2018 r. Ośrodek Myśli Politycznej prowadził Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Krakowie.
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
- Kazimierz Korab, Polityka. Zmierzch czy odrodzenie?
- Radosław Żurawski vel Grajewski, Ognisko permanentnej rewolucji?
- Radosław Żurawski vel Grajewski, Ostatnie polskie miasto

Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Zofia Daszyńska-Golińska, Socjalizm a kwestia kobieca
- Eustachy Sapieha, Konstytucja racji stanu
Seria STUDIA I ANALIZY
- Europa. Czeska nieoczywistość, (red.) Jacek Kloczkowski
- Agata Nijander-Dudzińska, Samorząd miejski
- Monika Gabriela Bartoszewicz, Festung Europa
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Emigracja polityczna. Przypadek polski, (red.) Jacek Kloczkowski
- Geopolityka i niepodległość, (red.) Jacek Kloczkowski
- Z dziejów polskiej emigracji politycznej, (red.) Katarzyna Kwinta
3. Współpraca instytucjonalna
OMP współpracował m.in. z „Teologią Polityczną”, Klubem Jagiellońskim, Instytutem Pamięci
Narodowej, Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Centrum pro studium demokracie a kultury, New
Direction. The Foundation for European Reform.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Wiersz

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

1.811.122,38
1.603.228,91
52.938,85

1.685.121,97
1.649.764,19
29.738,72

A
I
II
III
IV
V

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne*
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Należności długoterminowe*
Inwestycje długoterminowe*
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

B
I
II

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe

III

Inwestycje krótkoterminowe

154.954,62

5.619,06

1.

Środki pieniężne*

154.954,62

5.619,06

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

1.811.122,38

1.685.121,97

Aktywa razem
Wiersz

PASYWA

1

2

Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

1.788.122,94

1.674342,49

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1.472.533,94

1.788.122,94

315.589,00

-113.780,45

22.999,44

10.779,48

22.999,44

10.779,48

1.811.122,38

1.685.121,97

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

II
III

Rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania*

IV

Rozliczenia międzyokresowe*
Pasywa razem

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla
organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
bieżący

1

2

3

4

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi,
w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

1.245.427,88

860.491,89

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

1.245.427,88

860.491,89

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1.163.493,05

746.241,16

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

81.934,83

114.250,73

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

929.532,25

974.810,25

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

929.532,25

974.810,25

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

877.561,27

831.251,72

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

5.528,60

3.654,00

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

547.576,60

584.349,05

d)

Pozostałe koszty

324.456,07

243.248,67

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

51.970,98

143.558,53

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

51.970,98

143.558,53

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

3.258,00

3.603,90

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

3.564,63

3.065,99

E.

Wynik finansowy netto ogółem

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

315.589,00
113.780,45

