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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 i seminaria eksperckie
- Successful democracies on the periphery? Polish and Lithuanian experiences,
- Przedszkola polskiej demokracji? Pierwsze demokratyczne wybory: 1907, 1911, 1919, 1922
- Powstają nowe Czechy? Czeska polityka po wyborach parlamentarnych
- Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach, 2013
- Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?
- Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.
- Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu
b) debaty publiczne
- Na co nas stać w rywalizacji międzynarodowej?
- Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe?
- Słabe państwo - polska specjalność?
- Pożegnanie z Europą Zachodnią?
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
- utworzenie strony poświęconej stosunkom polsko-litewskim i popularyzacji w Polsce litewskiego
życia intelektualnego i naukowego – www.forum-pl-lt.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
- Marek Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej
- Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce
- Kazimierz Michał Ujazdowski, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
- Tadeusz Grużewski, Polska a Rosja. Wybór pism
- Fryderyk Skarbek, Gospodarstwo narodowe. Wybór pism
- Stefan Buszczyński, Ameryka i Europa. Wybór pism
- Julian Klaczko, Katechizm nie-rycerski. Wybór pism
- Józef Milewski, Iluzje i zdobycze postępu. Wybór pism
- Antoni Peretiatkowicz, Cezaryzm demokratyczny. Wybór pism
Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE - ŹRÓDŁA
- Polska naszych pragnień. Polska naszych możliwości. Antologia „Polityki polskiej”

Seria STUDIA I ANALIZY
- Artur Wołek, Ondřej Krutílek (red.), Nieodrobiona lekcja? Polityki publiczne w Czechach i Polsce
- Artur Wołek, Justinas Dementavičius (red.), Udana tranformacja na peryferiach?
Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
- Filip Musiał (red.), Śladami podziemia
- Dawid Golik (red.), W pułapce historycznej konieczności
Seria BIBLIOTEKA KLASYKI HISTORIOGRAFII
- Władysław Konopczyński, Polska a Turcja 1683-1792
3. Współpraca instytucjonalna
OMP współpracuje m.in. z „Teologią Polityczną”, Wydziałem Studiów Międzynarodowych i
Politycznych UJ, Klubem Jagiellońskim, Instytutem Pamięci Narodowej, Księgarnią Akademicką,
Instytutem Studiów Politycznych PAN, Center for European Renewal, Centrum pro studium
demokracie a kultury, New Direction. The Foundation for European Reform, Instytutem
Obywatelskim w Pradze, Węgierskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Muzeum Historii
Polski.
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Sprawozdanie finansowe
BILANS – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31.12.2012 r. 31.12.2013r.
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.

904.970,53 1.033.029,25
833.760,94

932.714,30

Należności krótkoterminowe

17.218,98

15.039,27

III. Inwestycje krótkoterminowe

53.990,61

85.275,68

53.990,61

85.275,68

1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

904.970,53 1.033.029,25

PASYWA
A. Fundusze własne
I.

Fundusz statutowy

II.

903.561,83 1.030.835,60
807.797,98

903.561,83

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

95.763,85

127.273,77

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami

95.763,85

127.273,77

1.408,70

2.193,65

1.408,70

2.193,65

1.408,70

2.193,65

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

Zobowiązaniadługoterminowe 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

904.970,53 1.033.029,25

31.12.2012r.
A. Przychody z działalności statutowej
I.
II.

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje

373.358,24

31.12.2013r.
482.474,05

600,00
372.758,24

482.474,05

2. Przychody z dział. statutowej odpłatnej pożytku publ.

119.838.89

81.245,63

3. Pozostałe przychody określone statutem

252.919,35

401.228,42

167.456,26

245.379,76

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

60.806,65

154.063,97

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

78.715,85

68.731,41

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

27.933,76

22.584,38

205.901,98

237.094,29

115.601,03

112.913,74

1.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

78.840,50

74.629,76

2.Pozostałe koszty

36.760,53

38.283,98

6.904,01

5.552,10

1. Przychody z dział. statutowej nieodpłatnej pożytku publ.
.

B. 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/
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe

245,29
1.686,40

2.458,88

95.763,85

127.273,77

95.763,85

127.273,77

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/

