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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
- Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 – skutki i pamięć
- Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja
- Polityka historyczna. Aspekty międzynarodowe
- Niemcy po wyborach: lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?
- W cieniu Rosji i Nord Stream? Bałtyckie wyzwania geopolityczne
- Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej: metody, skutki, przeciwdziałanie
- Trójpodział władz a ich wzajemne relacje – kontekst konstytucyjny
- Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze. Idee i praktyka
polityczna
b) działalność edukacyjna
- wykład: Kwestia ukraińska w myśli Józefa Piłsudskiego (dr hab. Jan Jacek Bruski)
- wykład: Hiszpania wobec II wojny światowej: geopolityka i ideologia (dr Bartosz Kaczorowski)
- wykład: Jednooka Temida. Proces Norymberski w świetle prawa i ówczesnej sytuacji
międzynarodowej (dr Joanna Lubecka)
- wykład: Rok 1956 na Węgrzech i w Polsce (dr Michał Wenklar)
- seminarium: Jak rodziła się potęga: Chiny w okresie wojen (dr hab. Jakub Polit)

- Letnia Szkoła Dyplomacji (w ramach prac RODM w Krakowie)
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 poświęconej relacjom polityki i ekonomii – www.sporyokapitalizm.pl
- rozbudowa strony poświęconej stosunkom polsko-czeskim i popularyzacji w Polscy czeskiego życia
intelektualnego i naukowego – www.forum-pl-cz.com
- rozbudowa strony poświęconej stosunkom polsko-litewskim i popularyzacji w Polsce litewskiego
życia intelektualnego i naukowego – www.forum-pl-lt.com
- budowa strony internetowej poświęconej wojnie polsko-bolszewickiej – www.sierpien1920.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 2017 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
- Juan Donoso Cortés, O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie
- Krzysztof Mazur, Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność
- Tomasz Maślanka, Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w
perspektywie socjologii kultury
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Stanisław Głąbiński, Wspomnienia polityczne
- Julian Nowak, Wspomnienia z ław rządowych
- Władysław Leopold Jaworski, O konserwatyzmie, ustroju i polityce polskiej
- Stanisław Łoś, „Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił". Wspomnienia dyplomaty

- Michał Rostworowski, Jak powstaje państwo w naszych czasach. Wybór pism, Kraków 2017
Seria STUDIA I ANALIZY
- Wolność. Polskie i czeskie dylematy, (red.) Jacek Kloczkowski
- Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, (red.) Wojciech Gagatek,
Katarzyna Walecka
- Rafał Matyja, Błażej Sajduk, Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej
Rzeczypospolitej, Kraków-Rzeszów 2017
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI HISTORIOGRAFII
- Władysław Konopczyński, Dzieje parlamentaryzmu angielskiego
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI HISTORIOGRAFII: MONOGRAFIE
- Piotr Biliński, Władysław Konopczyński 1880-1952. Człowiek i dzieło
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy, (red.) Jacek Kloczkowski, Radosław Żurawski
vel Grajewski
- O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej, (red.) Jacek
Kloczkowski
- Literatura i polityka po 1989 roku, (red.) Rafał Łatka, Maciej Urbanowski
Seria BIBLIOTEKA KLASYCZNA
- Platon, Eutyfron
- Platon, Hippiasz mniejszy
- Platon, Obrona Sokratesa
- Platon, Kriton
Seria wydawana z Teologią Polityczną i Państwowym Instytutem Wydawniczym
Seria Z ARCHIWÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
- Anatomia nazizmu, (red.) Filip Musiał
Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
- Razem budujemy socjalizm, (red.) Filip Musiał
- Między męczeństwem a zdradą, (red.) Filip Musiał
3. Współpraca instytucjonalna
OMP współpracował m.in. z „Teologią Polityczną”, Wydziałem Studiów Międzynarodowych i
Politycznych UJ, Klubem Jagiellońskim, Instytutem Pamięci Narodowej, Center for European
Renewal, Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Centrum pro studium demokracie a kultury, New
Direction. The Foundation for European Reform, Muzeum Historii Polski.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
Wiersz

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

1.485.120,63
1.360.934,69
51.087,80

1.811.122,38
1.603.228,91
52.938,85

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

73.098,14

154.954,62

1.

Środki pieniężne*

73.098,14

154.954,62

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

1.485.120,63

1.811.122,38

Aktywa razem
Wiersz

PASYWA

1

2

Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

1.472.533,94

1.788.122,94

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1.168.387.34

1.472.533,94

304.146,60

315.589,00

12.586,69

22.999,44

12.586,69

22.999,44

1.485.120,63

1.811.122,38

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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)

1.302.607,95

1.245.427,88

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

1.302.607,95

1.245.427,88

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1.221.985,35

1.163.493,05

2.

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

80.622,60

81.934,83

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

1.001.902,45

929.532,25

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

1.001.902,45

929.532,25

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

933.934,32

877.561,27

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

4.213,68

5.528,60

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

558.585,62

547.576,60

d)

Pozostałe koszty

371.135,02

324.456,07

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

67.968,13

51.970,98

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

67.968,13

51.970,98

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

6.430,40

3.258,00

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

2.989,30

3.564,63

E.

Wynik finansowy netto ogółem

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

304.146,60

315.589,00

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

