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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
- Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas
- Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce
- Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii
- The Crisis of the European Union. Polish and Czech Perspectives
b) debaty publiczne
- Jaka Europa Środkowa, w jakiej Unii Europejskiej? Analiza zmian w UE i regionie z perspektywy interesów
Rumunii i Polski oraz współpracy tych państw
- Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne
- Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej?
- Kto rządzi Europą? Skutki dla Polski i jej odpowiedź
- Wspólnota czyli wojna wszystkich ze wszystkimi?
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
- utworzenie strony poświęconej stosunkom polsko-czeskim i popularyzacji w Polscy czeskiego życia
intelektualnego i naukowego – www.forum-pl-cz.com
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.
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
- Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji
- Władysław Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku
- Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach
- Grzegorz Lewicki, Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja helleńska a zachodnia według Arnolda
Toynbee'ego
- Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty
- Bogdan Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość
- Artur Wołek, Słabe państwo
- Maciej Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego
Bolingbroke’a
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu
rozpadu unii
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Edward Władysław Pisarek, Od obszczyny do kołchozu
- Stanisław Łoś, Sprawa ukraińska
- Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm

- Adam Heydel, Liberalizm i etatyzm
- Władysław Maliniak, Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu
- Kazimierz Zakrzewski, Rozważania syndykalistyczne
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
- Jacek Kloczkowski (red.), Historie trudnych alternatyw. Dylematy polityczne czasów zaborów i II RP
- Arkady Rzegocki (red.), Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach
Polski
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE - MONOGRAFIE
- Zbigniew Markwart, Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów
(1859-1906)
Seria STUDIA I ANALIZY
- Artur Wołek (red.), Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej
Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
- PRL – „normalny” kraj
- Od Września do Norymbergi
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, Węgierskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Muzeum Historii
Polski.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej za 2012 r.
BILANS
31.12.2011 r. 31.12.2012r.
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III. Inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe

808.101,98 904.970,53

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II.

Należności krótkoterminowe

26.020,21

17.218,98

III. Inwestycje krótkoterminowe

52.025,52

53.990,61

52.025,52

53.990,61

1. Środki pieniężne

730.056,25 833.760,94

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

808.101,98 904.970,53

PASYWA
A. Fundusze własne

807.797,98 903.561,83

I.

Fundusz statutowy

781.542,48 807.797,98

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

26.255,50

95.763,85

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami

26.255,50

95.763,85

304,00

1.408,70

304,00

1.408,70

304,00

1.408,70

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

Zobowiązaniadługoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

III
C IV

1.

Kredyty pożyczki

2.

Inne zobowiązania

3.

Fundusze specjalne

Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

808.101,98 904.970,53

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej za 2012 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31.12.2011r.
A. Przychody z działalności statutowej

31.12.2012r.

445.868,99

373.358,24

670,00

600,00

445.198,99

372.758,24

2. Przychody z dział. statutowej odpłatnej pożytku publ.

149.232,79

119.838,89

3. Pozostałe przychody określone statutem

295.966,20

252.919,35

321.017,21

167.456,26

1. Koszty realiz. zadań stat.dział nieodpłatnej pożytku publ.

180.666,94

60.806,65

2. Koszty realiz. zadań stat.dział.odpłatnej pożytku publ.

105.405,14

78.715,85

34.945,13

27.933,76

124.851,78

205.901,98

106.043,10

115.601,03

1.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

65.991,18

78.840,50

2.Pozostałe koszty

40.051,92

36.760,53

7.598,90

6.904,01

G. Przychody finansowe

1.644,49

245,29

H. Koszty finansowe

1.796,57

1.686,40

26.255,50

95.763,85

26.255,50

95.763,85

I.
II.

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje
1. Przychody z dział. statutowej nieodpłatnej pożytku publ.

.

B. Koszty realizacji zadań

statutowych

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik na działalności statutowej /A-B/
D. Koszty administracyjne
.

3.Amortyzacja
E. Pozostałe przychody /nie wymienione w poz.A,G/
F. Pozostałe koszty /nie wymienione w poz B,D,H/

I. Wynik Finansowy brutto na całokształcie działalności
. /C+E+G-D-F-H/
J. Zyski i straty nadzwyczajne
1.Z yski nadzwyczajne
2.S traty nadzwyczajne
K. Wynik finansowy ogółem /I+J/

