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1. Działalność pożytku publicznego
a) konferencje i debaty publiczne
- Debata - Czy Europa jest w kryzysie?- dr Monika Bartoszewicz, red. Roman Graczyk,
dr Marcin Kędzierski (21.03.2019)
- Debata - Wojna handlowa Chiny kontra USA - dr Marcin Grabowski, Adrian Brona,
dr Stanisław Górka, Patryk Szostak, dr Rohit Wanchoo (25.04.2019)
- Debata - Turcja a Unia Europejska, stan obecny a perspektywy - dr Karol Bieniek,
dr Grzegorz Lewicki, Karol Wasilewski (17.05.2019)
- Debata – Rezultaty i przewidywania skutków wyborów do Parlamentu
Europejskiego” – red. Dominika Ćosić, red. Roman Graczyk (31.05.2019)
- Konferencja - Konferencja: Rozpad bloku komunistycznego. Aspekty geopolityczne
– dr hab. Henryk Głębocki, dr Łukasz Kamiński, dr Piotr Musiewicz, dr hab. Patryk
Pleskot, dr hab. Aleksander Gubrynowicz, dr hab. Paweł Kowal, dr Paweł Ukielski, dr
Joanna Lubecka, dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski (11.06.2019)
- Debata - Unia Europejska a Bałkany Zachodnie - dr hab. Piotr Bajda, Olga
Dolesniak-Harczuk, dr Spasimir Domaradzki, Marta Szpala (14.06.2019)
- Debata - Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015 – 2019 Trójmorze. Idea czy interes? - Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, dr hab.
Henryk Litwin, dr hab. Piotr Bajda, dr hab. Przemysław Żurawski Vel Grajewski
(04.09.2019)
- Debata - Dokąd zmierzają stosunki transatlantyckie? Stan obecny, perspektywy i
polskie interesy - dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Marek Menkiszak, dr Tomasz
Pugacewicz, dr Błażej Sajduk (16.10.2019)
- Debata - Chiny a Europa Środkowa. Rola Polski w formacie 17+1 - Jakub
Jakóbowski, dr Michał Lubina, dr Marcin Przychodniak (23.10.2019)
- Debata - Stosunki polsko-ukraińskie a problem imigracji - dr Bohdana Huriy,
Mykoła Smoleńsky, Adam Spyra, Valeri Tsiupa, prof. dr hab. Artur Wołek
(28.10.2019)
- Debata - Brexit - krajobraz w trakcie zmiany - dr. hab. Tomasza Wieciecha prof. UJ,
dr. Przemysława Biskupa, dr Małgorzaty Kułakowskiej (05.11.2019)
- Debata - Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej. Stosunki polsko-rosyjskie na tle
polityki wobec Rosji innych członków UE i Stanów Zjednoczonych - dr Stanisław
Górka, dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk (17.12.2019)
- Debata - Europejska polityka pamięci - czyli jaka i czyja? - dr Katarzyna
Korzeniewska-Wołek, dr Joanna Lubecka, dr Rafał Opulski (18.12.2019)

b) działalność edukacyjna
- Letnia Szkoła Dyplomacji (w ramach prac RODM w Krakowie)
- 9 wykładów z cyklu Współczesne problemy polityki międzynarodowej a polska
polityka zagraniczna
- 4 wykłady z cyklu Tradycje polskiej geopolityki
3 wykłady z cyklu Polska w II wojnie światowej. Geopolityka, interesy a sprawa
polska
- 10 warsztatów na tematy z zakresu polityki międzynarodowej
- 8 lekcji dla uczniów szkół średnich
c) przedsięwzięcia internetowe
- rozbudowa strony poświęconej sprawom międzynarodowym – www.usa-ue.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 2019 r. Ośrodek Myśli Politycznej prowadził Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Krakowie.
e) przedsięwzięcia popularyzujące polską historię i tradycje intelektualne
- Polskie Tradycje Intelektualne
- Polskie Tradycje Gospodarcze
W ramach tych programów opracowywane były teksty źródłowe polskich myślicieli
politycznych, naukowców i działaczy politycznych i społecznych minionych stuleci,
pisane i udostępniane na stronach internetowych teksty poświęcone różnym
wydarzeniom, zjawiskom i postaciom z zakresu historii politycznej Polski, polskiej
historii intelektualnej i historii polskiego życia gospodarczego.
f) działalność analityczna
Prowadzenie prac analitycznych wokół problematyki:
1) analiza stopnia efektywności współpracy transgranicznej samorządów Polski
południowej z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier – stworzenie narzędzi wspierania
współpracy;

2) analiza znaczenia politycznego i gospodarczego wpływu Chin na kraje Europy
Środkowej;
3) analiza stanu obecnego i możliwych zmian w zakresie polskiej polityki historycznej
w kontekście jej skuteczności, analizowanej w perspektywie porównawczej – w
odniesieniu do polityki w tym zakresie prowadzonej przez pozostałe państwa regionu
Europy Środkowej;
4) analiza politycznych skutków wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w
kontekście zmian na scenach politycznych państw członkowskich i dyskusji o
przyszłości UE;
5) analiza przebiegu procesu brexitu, z naciskiem na formalne i nieformalne działania
podejmowane przez instytucje unijne, rządy poszczególnych państw i pozarządowe
ośrodki polityczne i opiniotwórcze;
6) analiza wpływów rosyjskich w państwach bałkańskich i ich wpływ na pozycję tych
państw w i wobec (gdy nie są jej członkami) UE;
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
- Wojciech Kunicki, Rewolucja czy regres
- Irving Babbitt, Demokracja i przywództwo
- Joseph de Maistre, O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej
- Edgar Julius Jung, Władztwo miernot
- Krzysztof Zdulski, Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w
latach 1939-1942
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Jan Bobrzyński, Zwierciadło gasnącego świata. Pamiętnik z ćwierćwiecza na służbie
Ojczyzny
- Stanisław Kozicki, Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939)
- Jan Gwalbert Pawlikowski, O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim
Seria STUDIA I ANALIZY
- Konrad Walczuk, Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty
instytucjonalno-prawne
- Maciej Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie
- Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE - MONOGRAFIE
- Adam Plichta, Wolność i polityka. Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego
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 31.12.2019 r.
Wiersz

AKTYWA

1

2

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne*
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Należności długoterminowe*
Inwestycje długoterminowe*
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe

1.

Środki pieniężne*

Stan na koniec
roku
roku
poprzedniego bieżącego

1.685.121,97 2.035.800,64
1.649.764,19 1.789.912,10
29.738,72
30.068,05
5.619,06
215.820,49
5.619,06

Inne inwestycje krótkoterminowe*
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*
Aktywa razem
Wiersz
PASYWA

215.820,49

2.
IV

1
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV

2
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Wynik finansowy netto za rok obrotowy*
Wynik finansowy z lat ubiegłych*
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania*
Rozliczenia międzyokresowe*
Pasywa razem

1.685.121,97 2.035.800,64
Stan na koniec
roku
roku
poprzedniego bieżącego
1.674.342,49 2.034.066,67
1.788.122,94 1.674.342,49

-113.780,45

359.724,18

10.779,48

1.733,97

10.779,48

1.733,97

1.685.121,97 2.035.800,64

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla
organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
Kwota za rok
poprzedni
3

Kwota za rok
bieżący
4

860.491,89

1.081.266,33

860.491,89

1.081.266,33

746.241,16

989.435,45

114.250,73

91.830,88

974.810,25

723.340,08

Koszty działalności pożytku publicznego

974.810,25

723.340,08

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

831.251,72

617.056,44

a)

Amortyzacja

b)

3.654,00

4.633,67

584.349,05

389.587,88

d)

Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty

243.248,67

222.834,89

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

143.558,53

106.283,64

a)

Amortyzacja

b)

143.558,53

106.283,64

3.603,90

4.217,82

3.065,99

2.419,89

E.

Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Wynik finansowy netto ogółem

-113.780,45

359.724,18

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Pozycja

Wyszczególnienie

1

B.

2
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane
z nimi:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej

I.

A.

I.
1.
2.

c)

c)
d)
C.
D.

359.724,18
113.780,45

