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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.

1. Działalność Pożytku Publicznego
a) konferencje
- Vanenburg Meeting 2010, czerwiec, Tyniec
- Wyzwania geopolityczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych a polskie interesy, czerwiec, Kraków
- Polska czyli…? Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej, październik, Kraków
- Nowa Europa Środkowa? Analiza polityki państw regionu i ich miejsca w UE: krajobraz po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w
Czechach, listopad, Kraków
- Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje, listopad, Kraków
- Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe, grudzień, Kraków
b) przedsięwzięcia edukacyjne
- Polska Solidarności – seminarium akademickie dla studentów krakowskich uczelni (jesień 2010)
- Polska czyli – lekcje dla uczniów małopolskich szkół średnich (jesień 2010)
c) debaty publiczne
- Dokąd zmierza Ukraina? Krajobraz po wyborach, marzec, Kraków
- Polska-Rosja: stosunki przeklęte?, kwiecień, Kraków
d) przedsięwzięcia internetowe
- rozbudowa strony - www.omp.org.pl
- rozbudowa strony o polskiej myśli politycznej - www.polskietradycje.pl
- utworzenie strony poświęconej sprawom międzynarodowym – www.usa-ue.pl
- utworzenie strony poświęconej relacjom polityki i ekonomii – www.sporyokapitalizm.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
- Jacek Kloczkowski, Czasy grubej przesady
- Janusz Ekes, Złota demokracja
- Zdzisław Krasnodębski, Już nie przeszkadza
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka-siła-wola
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Józef Supiński, Polska Szkoła gospodarki społecznej (red. Włodzimierz Bernacki)
- Włodzimierz Spasowicz, Liberalizm i narodowość (red. Dariusz Szpoper)
- Henryk Rzewuski, Wędrówki umysłowe & Mieszanony obyczajowe (red. Iwona Węgrzyn)
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Geopolityka i zasady (red. Jacek Kloczkowski)
- Władza w polskiej tradycji polityczne (red. Jacek Kloczkowski)
Seria Z ARCHIWUM BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
- Zwycięstwo będzie waszą nagrodą (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek)
- Lepiej za Polskę już umierać (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek)
- A kto chce być wolny… (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek)
Seria STUDIA I ANALIZY
- Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym (red. Jacek Kloczkowski, Jonathan Price)
- Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne (red. Jacek Kloczkowski)
Poza seriami:
- V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje (red. Kazimierz M. Ujazdowski)
- „Nowa Europa”, nr 1/2010 (9) - (pismo wydawane we współpracy z Centrum Europejskim Natolin)

- „Nowa Europa”, nr 2/2010 (10) - (pismo wydawane we współpracy z Centrum Europejskim Natolin)
3. Współpraca instytucjonalna
OMP współpracuje m.in. z „Teologią Polityczną”, Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ,
Klubem Jagiellońskim, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN, Center for European
Renewal, Centrum Europejskim Natolin.

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w pełnych złotych i groszach)

31.12.2009 r. 31.12.2010.
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III. Inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe

661.895,89 784.342,48

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II.

Należności krótkoterminowe

67.586,83

61.495,45

III. Inwestycje krótkoterminowe

26.310,39

50.666,23

26.310,39

50.666,23

1. Środki pieniężne

567.998,67 672.180,80

2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

661.895,89 764.342,48

PASYWA
A. Fundusze własne

661.895,89 781.542,48
582.791,55 661.895,89

I.

Fundusz statutowy

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

79.104,34 119.646,59

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami

79.104,34 119.646,59

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.

Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1.

Kredyty pożyczki

2.

Inne zobowiązania

3.

Fundusze specjalne III

Rezerwy na zobowiązania
C IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

661.895,89 784.342,48
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31.12.2009
A. Przychody z działalności statutowej

31.12.2010

340.998,55

487.122,81

1.655,00

1.260,00

II. Inne przychody określone statutem oraz

339.343,55

485.862,81

dotacje

179.002,57

247.584,87

161.995,98

239.537,94

83.402,00

118.778,41

29.6 46,88

59.543,58

53.755,12

59.234,83

1.535,46

709,17

1.025,10

1.822,11

79.104,34

119.646,59

79.104,34

119.646,59

I. Składki brutto określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
(A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenie i narzuty na
wynagrodzenia
4. Amortyzacja
5. Pozostałe
E. Pozostałe przychody/nie wymienione w poz.
/A,G/
F. Pozostałe koszty
G. Przychody
finansowe
H. Koszty finansowe
I- Zysk brutto na całokształcie działalności
(C-D+E+F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk finansowy ogółem (I+J.I-J.II)

