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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
- Krucjata wolności Ronalda Reagana
- Wolny rynek i gospodarka społeczna – wyzwania czasów kryzysu
- Collaboration Between Central European Countries and their Place in the European Union
- Punkty zwrotne: największe błędy i dylematy polityczne w dziejach Polski
b) przedsięwzięcia edukacyjne
- Historie do przemyślenia – seminarium edukacyjne dla studentów
c) debaty publiczne
- Zmierzch Unii Europejskiej czy nowy początek? UE wobec kryzysu w Afryce Północnej i ekonomicznego
- Włochy w UE a sprawa polska
- III Rzeczpospolita - państwo bezinteresowne?
- Polska - co dalej? Konserwatywne dylematy
- Co dalej z Unią Europejską? Dylematy czasów kryzysu
- Kościół wobec komunizmu na Litwie i w Polsce
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
- Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car
- Beata Polanowska-Sygulska, Rozmowy z oksfordzkimi filozofami (współwydawca Księgarnia Akademicka)
- Paweł Kowal, Krajobrazy z Mistralami
- Zdzisław Krasnodębski, Większego cudu nie będzie
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Stanisław Tarnowski, Królowa Opinia (red. Bogdan Szlachta)
- Augustyn Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism (red. Radosław Antonów)
- Łukasz Górnicki, Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich (red. Dorota
Pietrzyk-Reeves)
- Wojciech Dziedzuszycki, Dokąd iść nam wypada & Mesjanizm polski a prawda dziejów (red. Włodzimierz Bernacki)
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje (red. Jacek Kloczkowski)
- Naród. Idee polskie (red. Jacek Kloczkowski)
- Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej (red. Arkady Rzegocki)
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE - MONOGRAFIE
- Błażej Sajduk, Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola
Kochanowskiego (1869-1949(
Seria STUDIA I ANALIZY
- Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin (red. Piotr Musiewicz)
- Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej (red. Ondřej Krutílek, Artur Wołek; współwydawca Centrum pro
studium demokracie a kultury)

Seria KLASYKA MYŚLI FILOZOFICZNEJ
- Gottfried Wilhelm Leibniz, Uwagi krytyczne o Spinozie (red. Leopold Hess; współwydawca Księgarnia Akademicka)
Poza seriami:
- „Nowa Europa”, nr 1/2011 (11) - (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, Księgarnią Akademicką, Instytutem Studiów Politycznych
PAN, Center for European Renewal, Centrum pro studium demokracie a kultury, Centrum Europejskim Natolin.

BILANS / RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

31.12.2010 r. 31.12.2011r.
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

784.342,48
672.180,80
61.495,45
50.666,23
50.666,23

784.342,48 808.101,98

PASYWA
A. Fundusze własne
781.542,48
I. Fundusz statutowy
661.895,89
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
119.646,59
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
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
2.800,00
3. Fundusze specjalne
III Rezerwy na zobowiązania
C IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

808.101,98
730.056,25
26.020,21
52.025,52
52.025,52

807.797,98
781.542,48
26.255,50
26.255,50

304,00

784.342,48 808.101,98

31.12.2010r. 31.12.2011r.
A. Przychody z działalności statutowej

487.122,81

445.869,99

1.260,00

670,00

485.862,81

445.198,99

B. Koszty realizacji zadań statutowych

247.584,87

321.017,21

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

239.537,94

124.851,78

D. Koszty administracyjne

118.778,41

106.043,10

59.543,58

65.991,18

59.234,83

40.051,92

I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje

1. Zużycie materiałów
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia
4. Amortyzacja
5. Pozostałe
Pozostałe przychody/niewymienione w poz. /A,G/
E.
1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

7.598,90

F. Pozostałe koszty
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk brutto na całokształcie działalności
(C-D+E+F+G-H)

709,17

1.644,49

1.822,11

1.796,57

119.646,59

26.255,50

119.646,59

26.255,50

J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk finansowy ogółem (I+J.I-J.II)

