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1. Nazwa fundacji: 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego 

 
2. Siedziba i adres fundacji:  

Ul. Klimczaka 17 lok. 95, 02-797 Warszawa 
 

3. Aktualny adres do korespondencji:  
Ul. Klimczaka 17 lok. 95, 02-797 Warszawa 
 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 
biuro@miso.org.pl 
 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000412377 z dnia 24.02.2012 r. 
 

6. Statystyczny numer  identyfikacyjny w systemie REGON:  
146028040 

 
7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:  

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 
 
1) Mateusz Komorowski – Prezes Zarządu 
2) Maciej Pisz – Wiceprezes Zarządu 
3) Aleksandra Barbara Papierzańska – Członek Zarządu 
4) Walery Arnaudow – Członek Zarządu 
5) Bozhena Yanisiv – Członek Zarządu 
6) Radosław Piotr Szewczyk – Członek Zarządu 
7) Łukasz Tomasz Kołtunowicz – Członek Zarządu 
 

8. Cele statutowe fundacji: 

Celem Fundacji jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie 
postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli 
w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności: 

a) pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych 
obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności 
zawodowej; 

b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

d) propagowanie samorządności; 

e) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy międzynarodowej; 

f) ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami 
międzynarodowymi; 

g) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
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h) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

i) promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

j) upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

k) wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 
 

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji: 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, badawczej, 
informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej; 

b) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, 
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z organami administracji 
samorządowej i państwowej; 

c) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym; 

d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz 
sądów w sprawach związanych z celami Fundacji; 

e) ustanawianie i przyznawanie stypendiów i dotacji na rzecz osób fizycznych i 
prawnych, nie wyłączając członków Zarządu Fundacji; 

f) organizowanie i prowadzenie wykładów, debat, kursów, szkoleń, warsztatów, 
seminariów, konwersatoriów, sympozjów, konferencji, festiwali. 

 
10.  Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

 MISO uczestnikiem spotkania: Azerbejdżan - droga do niepodległości  

Dnia 16 lutego 2012 r. członkowie Zarządu Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego, na zaproszenie Ambasady Republiki 
Azerbejdżanu w Polsce, wzięli udział w uroczystym spotkaniu w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie pt. „Azerbejdżan - droga do niepodległości”. 
Ambasador Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov oraz zaproszeni 
prelegenci przedstawili historię zdobycia przez Azerbejdżan niezależności w 
latach 1918 - 1920 oraz jej odzyskania w latach 1988 - 1992. Poruszono także 
szereg zagadnień dot. wspólnych wątków w historii i stosunkach polsko-
azerbejdżańskich. 

 MISO na spotkaniu z prof. Francisem Fukuyamą  

W dniu 25 maja 2012 roku reprezentacja Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego wzięła udział w debacie pt. „Świat po końcu 
historii” z amerykańskim filozofem, politologiem i ekonomistą prof. Francisem 
Fukuyamą z Uniwersytetu Stanforda. Spotkanie odbyło się pod patronatem i z 
inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 
Pałacu Prezydenckim i jest częścią cyklu debat środowisk ideowych i liderów 
nowego pokolenia „Idee Nowego Wieku”. 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o problemie ekonomicznym na świecie, 
strefie Euro, Arabskiej Wiośnie, a także przyszłości i nowych wyzwaniach, 
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które przed nami stoją. Poruszono również problem starzenia się 
społeczeństw, z którym także musi zmierzyć się Polska. 

Profesor Fukuyama przestrzegał podczas debaty przed populistami, którzy wg 
niego są największym zagrożeniem dla Europy. Podkreślał także, że kapitał 
społeczny jest warunkiem osiągnięcia dobrobytu oraz podstawą do budowy 
społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.  

 MISO uczestnikiem debaty "Europa dla Młodych-szansa ou d'illusion"  

Dnia 4 czerwca 2012 r. Maciej Pisz, Członek Zarządu Międzynarodowego 
Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w panelu dyskusyjnym 
poświęconym społeczeństwu obywatelskiemu w ramach Debaty ,,Europa dla 
Młodych – szansa ou d’illusion”.  

Debata – która została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Katedrę 
Europeistyki UW – odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. 
Program debaty skoncentrowano wokół trzech podstawowych zagadnień: 
społeczeństwo obywatelskie Unii Europejskiej, praca oraz nauka w UE. 

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego społeczeństwa obywatelskiego 
rozmawiano między innymi o tym, co dla młodych ludzi oznacza w 
dzisiejszych czasach pojęcie ,,społeczeństwa obywatelskiego” oraz w jakiej 
formie może przejawiać się uczestnictwo uczniów i studentów w szeroko 
rozumianym społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej. Podkreślono 
również, że partycypacja młodych ludzi w życiu społeczno-publicznym może 
przejawiać się w wielu mniej lub bardziej sformalizowanych działaniach, 
którymi mogą być zarówno wolontariat czy członkostwo w organizacjach 
pozarządowych, jak i różne mniej formalne przejawy aktywności społecznej. 

Paneliści starali się zachęcić uczestniczących w Debacie młodych ludzi do 
przejawiania różnych form społecznej aktywności, zwracając szczególną 
uwagę, że taka aktywność może w przyszłości przynieść wymierne 
efekty choćby w życiu zawodowym. 

 MISO organizatorem polsko-azerbejdżańskiej konferencji naukowej  

Dnia 25 czerwca 2012 r., w auli dawnego budynku Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyła się pierwsza w Polsce, polsko-azerbejdżańska 
konferencja naukowa pt. „Stosunki polsko-azerbejdżańskie: historia i 
współczesność”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy 
Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Ambasadą 
Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz Centrum Studiów Strategicznych przy 
Prezydencie Azerbejdżanu. Okazją była rocznica 540-lecia nawiązania i 20-
lecia odrodzenia stosunków dyplomatycznych. 

Wśród prelegentów obok Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i 
Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasana Hasanova, znaleźli 
się przedstawiciele m.in. Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie 
Azerbejdżanu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych oraz wybitni referenci ze środowiska naukowego i 
polityki z Polski oraz Azerbejdżanu. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Mateusz Komorowski - Prezes 
MISO, powitał wszystkie zgromadzone osoby, w tym w sposób szczególny: 
Pana Hasana Hasanova - Ambasadora Azerbejdżanu w Polsce, Pana 
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Mirosława Sielatyckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, Pana Piotra Woźniaka - Podsekretarza Stanu i Głównego Geologa 
Kraju w Ministerstwie Środowiska, Pana Krzysztofa Krajewskiego - Dyrektora 
Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Panią 
Mirosławę Biesagę - Radcę Prezesa Rady Ministrów oraz Panią Małgorzatę 
Gosiewską - Poseł na Sejm RP. 

Prezes Komorowski w swoim przemówieniu powiedział co zainspirowało 
Fundację MISO do zorganizowania konferencji poświęconej relacjom polsko-
azerbejdżańskim. Opowiedział również krótko o historii stosunków pomiędzy 
Polską a Azerbejdżanem oraz odczytał list od Pana Jacka Michałowskiego - 
Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk m.in. naukowych, 
politycznych, pozarządowych czy biznesowych. Była okazją do pogłębienia 
wiedzy o historii i kulturze obu narodów oraz stosunkach polsko - 
azerbejdżańskich. Wybitni prelegenci przybliżyli uczestnikom wydarzenia 
współczesny Azerbejdżan i Polskę, a także wybitne postaci, które odegrały 
ważną rolę w życiu obu narodów. Omówiono także obszary potencjalnej 
współpracy. Podczas lunchu uczestnicy konferencji mogli skosztować 
oryginalnych specjałów kuchni azerskiej. 

Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Samorząd 
Studentów UW, Dom Kaukaski w Polsce, Studium Europy Wschodniej UW, 
Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz Stowarzyszenie Kulturalne Polska - 
Azerbejdżan. Konferencja objęta została 13 patronatami medialnymi. 

 MISO na spotkaniu z Henrym Kissingerem  

27 czerwca 2012 r. reprezentacja Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa 
Obywatelskiego uczestniczyła w spotkaniu i debacie z Henrym Kissingerem 
pt. „Historia w służbie dyplomacji”. Spotkanie odbyło się pod patronatem i z 
inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 
Pałacu Prezydenckim i jest częścią cyklu debat środowisk ideowych i liderów 
nowego pokolenia „Idee Nowego Wieku”. Gospodarzem środowej debaty była 
Res Publika Nowa, a spotkanie poprowadził jej redaktor naczelny Wojciech 
Przybylski. 

 MISO organizatorem polsko-litewskiej konferencji naukowej  

Dnia 9 lipca 2012r., w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w 
Warszawie odbyła się Polsko-Litewska konferencja naukowa pt. „Stosunki 
Polsko-Litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania”. Wydarzenie 
zorganizowane zostało przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa 
Obywatelskiego wraz z Ośrodkiem Analiz Politologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Centrum Działań Społecznych ADVERSUS z Litwy. 

Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad tym dlaczego Polsce nie udało się 
zbudować przynajmniej przyzwoitych relacji z Litwą - państwem, które w wielu 
kwestiach mogłoby być naszym naturalnym sojusznikiem w Unii Europejskiej 
(kwestie energetyczne czy związane z Partnerstwem Wschodnim), nie mówiąc 
już o tym, że łączy nas wspólna historia? Dlaczego kwestia sytuacji polskiej 
mniejszości na Litwie tak bardzo podzieliła społeczeństwa obu państw? Jakie 
popełniono błędy w dyplomatycznych relacjach polsko-litewskich i czy można 
podjąć konkretne działania, by je naprawić? 
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Udzielić odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań związanych ze 
stosunkami polsko-litewskimi próbowali znakomici eksperci, dziennikarze oraz 
intelektualiści, którym zależy na poprawie polsko-litewskich relacji - wśród nich 
m.in. Meilūnas Egidijus (Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki 
Litewskiej), redaktor Adam Michnik, prof. Alfredas Bumblauskas (Instytut 
Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego), Henryk Wujec (Doradca Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej), Laimonas Talat-Kelpša (Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów Republiki Litewskiej), dr Renata Mieńkowska-Norkiene (Rada 
Programowa MISO), prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej w Warszawie), Maria Wiernikowska (Telewizja Polska), Kinga 
Dudzińska (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Jerzy Haszczyński 
(Rzeczpospolita) czy Maria Przełomiec (TVP INFO). 

Temat przewodni części plenarnej konferencji brzmiał: „Polska i Litwa w 
Europie - najważniejsze problemy”. Pierwsza dyskusja panelowa poświęcona 
była natomiast najważniejszym wyzwaniom we wzajemnych relacjach Polski i 
Litwy, druga zaś perspektywie relacji polsko-litewskich: propozycjach i 
rekomendacjach. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk: politycznych, 
naukowych, biznesowych, a także przedstawiciele ambasad, ministerstw, 
dziennikarze, studenci oraz organizacje pozarządowe. 

 MISO partnerem polskiej edycji "Young Starter - głodni sukcesu!"  

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego był 
współrealizatorem polskiej edycji „Young Starter - Głodni Sukcesu!”.  

Young Stater miał ułatwić młodym ludziom start na rynku pracy oraz 
zakładanie własnych firm. Uroczysta inauguracja odbyła się 3 października 
2012 r. w Ministerstwie Gospodarki, z udziałem wicepremiera, ministra 
gospodarki Waldemara Pawlaka.  

Wśród prelegentów znaleźli się uznane autorytety świata biznesu i nauki, 
m.in.: Patryk Góralowski (Microsoft), Konrad Wróbel (mBank), Monika 
Rękawek (Giełda Papierów Wartościowych), Krystyna Jarek (Kompania 
Piwowarska), Lech C. Król (Adwertajzing), Piotr Krupa (KRUK S.A.), Marcin 
Beme (Audioteka PL) Jacek Pogorzelski (Prime Code) i inni. 

Young Starter to cykl specjalistycznych interaktywnych zajęć, przeznaczonych 
dla osób w wieku 18-35 lat, które myślą o założeniu własnej firmy lub chcą 
rozpocząć karierę zawodową w korporacji. Ideą projektu było wskazanie 
uczestnikom „ścieżki zwycięzcy”, która wiedzie od pomysłu, przez projekt i 
biznesplan, po stworzenie marki i wprowadzenie jej na rynek. W tym celu 300 
najzdolniejszych osób spotkało się w trakcie czterodniowego kongresu (3, 12, 
19, 26 października 2012 r.)  z liderami polskiego biznesu, gdzie podczas 
licznych warsztatów eksperckich zdobyli cenną wiedzę i umiejętności. 
Wykłady odbyły się m. in. w Ministerstwie Gospodarki, Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie i w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. 

 

 

 

 



 
7 

 MISO o przedsiębiorczości w Radiu TOK FM  

W sobotę 8 września 2012 r. w Radiu TOK FM odbyła się dyskusja o 
wspieraniu przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Przyczynkiem do 
rozmowy był projekt „Young Starter – Głodni Sukcesu”, którego MISO jest 
współrealizatorem. W audycji wzięli udział: Mateusz Komorowski 
(Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego), Zuzanna Przybyła 
(Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), Piotr Müller 
(Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego) i Max Żywocki 
(Międzynarodowy Instytut Demokracji). 

 Mateusz Komorowski absolwentem IVLP  

Ambasada USA w Polsce nominowała Mateusza Komorowskiego, Prezesa 
Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, do udziału w 
prestiżowym, rządowym programie "International Visitor Leadership Program" 
na temat "U.S. Current Social, Political, and Economic Issues for Young 
European Leaders" organizowanym przez Departament Stanu USA. IVLP 
powstał w 1940 r. i ma zadanie umożliwienie wzajemnego poznania oraz 
zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Stanów Zjednoczonych i innych krajów 
poprzez starannie zaplanowane trzytygodniowe wizyty w USA. Odpowiadają 
one zainteresowaniom zawodowym uczestników, jak również celom polityki 
zagranicznej U.S.A. (m.in. sprawy społeczne, polityczne oraz ekonomiczne, 
zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, rolnictwo, bezpieczeństwo 
żywności, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, zarządzanie kulturą, rola sztuki 
w komentarzach społecznych i politycznych.) 

IVLP ma na celu zaoferowanie uczestnikom różnorodnych doświadczeń oraz 
tematów do dyskusji. Departament Stanu U.S.A. pragnie, aby uczestnictwo w 
tym programie było niezapomnianym, wzbogacającym edukacyjnym 
doświadczeniem. Ważnym aspektem programu jest zapoznawanie jego 
uczestników z geograficzną różnorodnością Stanów Zjednoczonych, ale także 
z bogactwem kulturowym, etnicznym i socjoekonomicznym tego kraju. 
Uczestnicy programu nie składają aplikacji do uczestnictwa w nim, ale są 
wybierani, nominowani a następnie zapraszani do udziału przez dyplomatów 
pracujących w Ambasadzie USA oraz muszą być obecnymi lub przyszłymi 
liderami w dziedzinie administracji, polityki, mediów, edukacji, stosunków 
pracy, sztuki, biznesu i innych. 

 
Pośród tysięcy wybitnych osobowości uczestniczących w International Visitor 
Leadership Program od początku jego istnienia było ponad 200 obecnych i 
byłych głów państw, 1 500 ministrów oraz wielu innych wyróżniających się 
liderów sektora publicznego i prywatnego m.in. Nicolas Sarkozy, Mikheil 
Saakashvili, Christian Wulff, Gerhard Schröder, Richard von Weizsäcker, Willy 
Brandt, Margaret Thatcher, Tony Blair czy Gordon Brown. W programie 
uczestniczyli także polscy politycy m.in.: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, 
oraz Hanna Suchocka. 

 
Program wizyty był bardzo obszerny. Mateusz podczas pobytu w Stanach 
Zjednoczonych spotkał się z wieloma politykami, ekspertami, 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, biznesu, mediów czy nauki. 
Odbył także szereg wizyt studyjnych w instytucjach publicznych i prywatnych 
oraz uczestniczył w licznych atrakcjach turystycznych czy kulturalnych. 
Mateusz odwiedził Waszyngton, D.C.; Tampa (Floryda); Iowa City (Iowa); 
Denver (Colorado) oraz Portland (Oregon). 



 
8 

 Wyjazd naukowy do Petersburga  
Maciej Pisz, Członek Zarządu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa 
Obywatelskiego, w dniach 3-10 października 2012 r., uczestniczył w wyjeździe 
naukowym do Petersburga w ramach polsko-rosyjskiego programu 
,,Academia in Public Discourse Poland-Russia”. Projekt ten, który ze strony 
polskiej realizowany jest przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Fundację Artes Liberales, ma na celu budowanie 
trwałych więzi między polskimi i rosyjskimi społecznościami akademickimi. 

Wyjazd naukowy do Petersburga obejmował uczestnictwo w Międzynarodowej 
Konferencji ,,Liberal Education in Russia and the World”, w polsko-rosyjskiej 
Debacie ,,Individual, Collective, Civil, Corporate and National Memory and 
Values” oraz w warsztatach ,,Identity of St. Petersburg”. 

Podczas Debaty ,,Individual, Collective, Civil, Corporate and National Memory 
and Values” swoje wystąpienia wygłosiło wielu znanych prelegentów z Polski i 
z Rosji, wśród których znaleźli się zarówno wybitni przedstawiciele świata 
nauki, mediów, jak i duchowni. Prelegenci rozpatrywali zagadnienie szeroko 
rozumianej tożsamości narodowej w odniesieniu do współczesnego narodu 
polskiego i rosyjskiego. Ze strony polskiej swoje wystąpienia wygłosili między 
innymi prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Jan Kieniewicz oraz arcybiskup Henryk 
Muszyński. 

 Wizyta studyjna w Meksyku  

W dniach 6 - 17 października 2012 r. Mateusz Komorowski, Prezes MISO, 
uczestniczył w wizycie studyjnej w Meksyku na zaproszenie Rafaela von 
Raesfeld Porras, członka Izby Deputowanych stanu Puebla. Była to niezwykła 
okazja do bliższego poznania magicznego Meksyku oraz licznych spotkań 
z politykami, ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
biznesu, mediów, religii czy nauki - m.in. z : 
 Eduardo Rivera Perez, prezydentem Puebli;         
 Maria del Carmen Salvatori Bronca, sekretarzem stanu Puebla ds. 

szkolnictwa wyższego; 
 arcybiskupem Victor Sanchez Espinosa; 
 biskupem Eugenio Andres Lira Rugarcia; 
 Luis Ernesto Derbez, rektorem Universidad de las Americas Puebla; 
 Miguel Angel Carreon Sanchez, dyrektorem generalnym Meksykańskiego 

Instytutu Młodzieży; 
 Raphael Steger oraz Francisco Jose Cruz Gonzalez, byłymi 

ambasadorami Meksyku w Polsce; 
 Alejandro Canedo Priesca (dyrektorem Sekretariatu Turystyki, Puebla) 

oraz Jose Ignacio Kasusky Chavero (dyrektorem Sekretariatu 
Współpracy Międzynarodowej, Puebla); 

 Komisją Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych stanu Puebla; 
 Radą Miejską Puebli; 
 Juan Carlos Mondragon Quintana, szefem stanu Puebla PAN (Partido 

Acción Nacional); 
 Adan Dominguez, doradcą prezydenta Puebli;  
 przedstawicielami młodzieżowych organizacji partii politycznych oraz 

organizacji pozarządowych z Meksyku. 
 

Mateusz Komorowski, na zaproszenie Koordynatora Biura Prezydenta, miał 
niezwykłą okazję zwiedzić Rezydencję oraz Kancelarię Prezydenta Meksyku 
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"Los Pinos", a także dzięki uprzejmości Klubu Parlamentarnego PAN 
zapoznać się z funkcjonowaniem Izby Deputowanych Kongresu 
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. Mateusz uczestniczył także w Tercer 
Informe de Labores oraz XXVI Kongresie AMEI. Odwiedził ponadto główną 
siedzibę PAN (Partia Akcji Narodowej), gdzie spotkał się z sekretarzem ds. 
międzynarodowych. 

 
Bardzo ważnym punktem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy 
pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego 
(Polska, Warszawa) a Nada Nos Detiene (Meksyk, Mexico City). 

 
 MISO partnerem Culture Clash  

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem 
międzynarodowego projektu CULTURE CLASH. Do udziału mogli zgłosić się  
studenci z krajów europejskich, arabskich, USA, Izraela, Kanady, Afryki, Azji i 
Ameryki Południowej. Liczba miejsc była ograniczona (44 osoby). Celem 
działań projektu CULTURE CLASH było przeprowadzenie merytorycznej i 
artystycznej polemiki z książką "Zderzenie cywilizacji" Samuela Huntingtona i 
odpowiedź na pytanie, czy multikulturowość stanowi źródło zagrożeń dla kultur 
narodowych, czy też odwrotnie, jest szansą rozwojową i możliwością 
wzbogacenia. W projekcie wzięła udział międzynarodowa grupa 44 
uczestników, pochodzących z różnych krajów. W ten sposób, w ramach 
CULTURE CLASH, doszło do „zderzenia” osób o różnych tradycjach 
kulturowych, religijnych, światopoglądowych. 

Realizacja projektu podzielona była na dwa etapy. Pierwszego dnia uczestnicy 
projektu wysłuchali wypowiedzi ekspertów z zakresu multikulturowości, a 
następnie mieli okazję indywidualnie odnieść się do tezy: „Multikulturowość we 
współczesnym świecie – zagrożenie czy szansa?” i przedstawić własne 
zdanie w tej sprawie (wypowiedź 3 minuty). Każdy uczestnik zakończył swoje 
wystąpienie narysowaniem znaku/symbolu, który ma graficznie wyrażać sens 
jego opinii. Następnie, po wzajemnym wysłuchaniu siebie, uczestnicy 
wypracowali wspólne stanowisko i przedstawili je w formie 
projektu artystycznego. W tworzeniu koncepcji obrazu pomógł uczestnikom 
artysta. 

Drugiego dnia, w przestrzeni publicznej Biblioteki UW, wszyscy uczestnicy, 
wraz z przechodniami rozpoczęli wspólne malowanie obrazu o wymiarach 
około 10 metrów długości i 5 metrów wysokości. 

Projektu CULTURE CLASH finansowany był ze środków Rządu Stanów 
Zjednoczonych i Programu „Młodzież w działaniu”. 

 MISO na spotkaniu z Georgem Sorosem  

12 listopada 2012 r. reprezentacja Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego uczestniczyła w spotkaniu i debacie z 
Georgem Sorosem pt. „Governing global economy. How to get out of the 
mess?”. Spotkanie odbyło się pod patronatem i z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim 
i jest częścią cyklu debat środowisk ideowych i liderów nowego pokolenia 
„Idee Nowego Wieku”. Gospodarzem środowej debaty było Centrum 
Stosunków Międzynarodowych. 
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 MISO na debacie u Prezydenta RP  
Dnia 6 grudnia 2012 r. Prezes Fundacji Mateusz Komorowski oraz Członek 
Zarządu Maciej Pisz uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Belwederze. Spotkanie poświęcone 
było ostatnim wydarzeniom w naszym kraju m.in. obchodom 11 listopada czy 
zatrzymaniem niedoszłego zamachowca Brunona K. pt. "Czy zagraża nam 
dziś ekstremizm?".  

 
 MISO uczestnikiem polsko-rosyjskiej konferencji naukowej  

W dniach 10-12 grudnia br. członkowie Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „How 
do we define our community”. Zorganizowana ona została w ramach programu 
„Academia in Public Discourse Poland-Russia” zainicjowanego i 
prowadzonego przez Fundację “Instytut Artes Liberales” oraz Wydział “Artes 
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pierwszego dnia dyskutowano na temat społeczeństwa obywatelskiego, 
głównych determinantów wspólnoty polskiej i rosyjskiej, a także narodowej 
tożsamości. Uczestnicy konferencji zastanawiali się również nad rolą Cerkwi 
Prawosławnej w Rosji i Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. 

Drugiego dnia szukano odpowiedzi na pytanie: jak zdefiniować wspólnotę 
akademicką? Podczas paneli i warsztatów pochylono się m.in. nad 
następującymi zagadnieniami: wspólnota akademicka w Polsce i w Rosji: 
autonomia i odpowiedzialność; rywalizacja vs. współpraca wewnątrz 
wspólnoty akademickiej; narodowe nauki humanistyczne w kontekście 
globalnym. Doświadczenia Polski i Rosji. 

Ostatni dzień konferencji poświęcony był relacji: wspólnoty akademickie - 
polityka. Zastanawiano się nad wpływem wspólnot akademickich na proces 
podejmowania decyzji politycznych z perspektywy Polski i Rosji. Deliberowano 
nad formami i sposobami udziału środowisk akademickich w życiu 
politycznym: niezależność vs. współzależność; intelektualiści, myśliciele i 
badacze vs. politycy podejmujący decyzje; państwa demokratyczne vs. 
autorytarne. 

Mateusz Komorowski, Prezes MISO, uczestniczył w panelu dyskusyjnym 
podsumowującym trzydniową debatę. Na początku swojego wystąpienia 
pogratulował organizatorom tematyki konferencji, która w jego ocenie, była 
niezwykle ważna, interesująca i aktualna. W dalszej części zwrócił uwagę na 
ciekawe zestawienie prelegentów uczestniczących w panelach oraz 
poruszanych podczas nich zagadnień. Jako przykłady wymienił: 

 dyskusję o wspólnocie akademickiej z udziałem m.in. prof. Katarzyny 
Chałasińskiej-Macukow (byłej Rektor Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. 
Mariny Borovskaya (Rektor Południowego Uniwersytetu Federalnego w 
Rostowie nad Donem). Podkreślił, że była to okazja, aby dowiedzieć się czy 
polska i rosyjska wspólnota akademicka zmaga się z tymi samymi 
wyzwaniami/problemami, wymienić się doświadczeniami oraz zastanowić co 
nas łączy i co możemy wspólnie zrobić. 

 Warsztat poświęcony syberyjskiej perspektywie społeczeństwa 
obywatelskiego z udziałem m.in. prof. Chingis Andreev, prof. Andrey Bazarov i 
prof. Zoja Morochojewa dzięki któremu uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 
niezwykłych wystąpień.   
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 Panel dotyczący Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymsko-Katolickiego, w 
którym uczestniczyli: prof. Emil Pain, prof. Anna Wolff-Pawęska oraz prof. 
Adam D. Rotfeld. Była to platforma do dyskusji m.in. o przesłaniu do narodów 
Polski i Rosji o pojednanie - dokumentu podpisanego 17 sierpnia przez 
patriarchę Cyryla i przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Józefa 
Michalika. 

Na zakończenie Komorowski podkreślił, że projekt „Academia in Public 
Discourse” jest niezwykły, bowiem gromadzi wokół siebie wybitne osobistości 
z Polski i Rosji m.in. ze świata nauki, polityki, mediów czy organizacji 
pozarządowych. Jest platformą do swobodnego dialogu, szczerych dyskusji, 
wymiany poglądów oraz pogłębiania porozumienia, tak bardzo potrzebnego 
obecnie w relacjach polsko-rosyjskich. 

 Ośrodek Analiz Politologicznych UW partnerem MISO  

W dniu 20 grudnia 2012 r. Prezes MISO Mateusz Komorowski oraz Dyrektor 
OAP UW prof. Stanisław Sulowski podpisali porozumienie o współpracy 
pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego a 
Ośrodkiem Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem 
jest wzajemne wspieranie się w podejmowanej działalności oraz tworzenie 
płaszczyzny do organizowania wspólnych inicjatyw o charakterze społecznym, 
naukowym i edukacyjnym. W wyniku porozumienia OAP UW dołączył do 
grona partnerów MISO. 

Ośrodek Analiz Politologicznych UW (OAP) to niezależna organizacja, której 
misją jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii społecznych, 
gospodarczych i politycznych. OAP przyjmuje postawę ideologicznej 
neutralności, obiektywizmu i przestrzegania w swej działalności najwyższych 
standardów akademickich. Prowadzone badania mają służyć dobru 
wspólnemu i nie sprzyjają żadnej opcji politycznej. 
Opracowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW materiały i analizy są 
przygotowywane przez profesjonalistów krajowych i zagranicznych z 
uniwersyteckich ośrodków politologicznych. 
 

 MISO organizatorem ogólnopolskiego konkursu na esej  
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z 
wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem 
oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, zorganizował ogólnopolski 
konkurs na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach 
młodzieży”. Konkurs miał za zadanie promowanie idei społeczeństwa 
obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu 
partycypacji społeczno-obywatelskiej młodzieży oraz uwrażliwienie jej na 
problematykę praw człowieka. 

 
11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach 

finansowych: 
Darowizna środków na działalność statutową. 
 

12. Działalność  gospodarcza: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): 
 
 Uchwała nr 1/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 

Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania prof. dr hab. Tadeusza Bodio na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 2/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania red. Pawła Bukrewicza na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 3/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania dra Filipa Elżanowskiego na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 4/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania dr hab. Jolanty Itrich - Drabarek na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 5/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania dra Lecha Jaworskiego na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 6/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania Wiktora Kamieniarza na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 7/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania prof. dra hab. Aleksandra Łuczaka na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 8/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania prof. dr hab. Izabelę Malinowską na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 9/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania dr Renaty Mieńkowskiej-Norkiene na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 10/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania doc dra Ryszarda Piotrowskiego na członka Rady Programowej 

 Uchwała nr 11/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie 
powołania prof. dra hab. Andrzeja Wierzbickiego na członka Rady 
Programowej 

 Uchwała nr 12/2012 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie 
powołania prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka na członka Rady 
Programowej 
 

14. Uzyskane  w roku sprawozdawczym przychody ze: 
a) spadków: 0,00 zł    
b) zapisów: 0,00 zł 
c) darowizn: 4 729,28 zł  
d) zbiórek publicznych: 0,00 zł 
e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł 
f) oprocentowania rachunków bankowych: 0,74 zł 
g) loterii: 0,00 zł 
h) odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych: 0,00 zł 
i) działalności gospodarczej: 0,00 zł 
j) inne rodzaje dochodów: 0,00 zł 
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15. Wysokość kosztów wynikających z: 
a) realizacji celów statutowych fundacji: 3 734,18 zł 
b) wydatków administracyjnych: 

  - czynsze: 0,00 zł 
  - opłaty telefoniczne: 0,00 zł 
  - opłaty pocztowe: 0,00 zł 
  - inne: 1 660,25 zł 

c) działalności gospodarczej: 0,00 zł 
d) pozostałe koszty: 0,00 zł 

 
16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób. 
 
17. Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych:  

Nie dotyczy. 
 

18. Wysokość rocznego wynagrodzenia:  
Nie dotyczy. 
 

19.  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 
 Fundacja nie zawierała w 2012 roku umów zlecenia.  

 
20.  Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek:  
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

 
21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków): 

9 335,59 zł – BOŚ SA I O./WARSZAWA  
 
22.  Wartość nabytych obligacji: 

 Fundacja nie nabyła obligacji. 
 

23.  Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego    
 ze wskazaniem tych spółek: 
 Nie dotyczy.  
 

24.  Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot   
 wydatkowanych na ten cel: 
 Nie dotyczy. 
  

25. Nabyte pozostałe środki trwałe:  
Nie dotyczy 
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26. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych: 

a) aktywa: 9 335,59 zł                                                                 
b) zobowiązania: 0,00 zł 

 
27. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne): 
Nie dotyczy. 
 

28. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24:  
Nie dotyczy. 

 
29. Informacja  o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych: 
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 8 – zwolnienie podatkowe 
dochodów przeznaczonych na cele statutowe. 

 
30. Informacje o przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym 

kontrolach oraz wyniki tych kontroli: 
W roku 2012 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.   
 
 
         
 
      Prezes Fundacji 
      Mateusz Komorowski /-/ 
 


