
 
1 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO 

INSTYTUTU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w 

sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, 
poz.529) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA – GRUDZIEŃ 2014 
 



 
2 

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) Dariusz Michał Konik – Sekretarz Zarządu 
4) Aleksandra Barbara Papierzańska – Członek Zarządu 
5) Walery Arnaudow – Członek Zarządu 
6) Bozhena Yanisiv – Członek Zarządu 
7) Sebastian Franciszek Wijas – Członek Zarządu 
8) 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; 

mailto:biuro@miso.org.pl
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g) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

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: 
v Polsko-amerykańskie seminarium 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizował 15 
stycznia 2013 r., polsko - amerykańskie seminarium z cyklu Discover 
America pt. „Micro-targeting: How U.S. Campaigns Harness Data to Win 
Votes” dla przedstawicieli młodzieżowych organizacji politycznych. Gościem 
spotkania był Pan Frankie Sturm - Zastępca Attaché ds. Kultury Ambasady 
USA w Polsce. 

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich młodzieżówek partii 
obecnych w Sejmie (z wyjątkiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, 
które nie wzięło udziału w projekcie), a więc: 

• Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" (Platforma Obywatelska) 
• Forum Młodych Ludowców (Polskie Stronnictwo Ludowe) 
• Federacja Młodych Socjaldemokratów (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 
• Klub Młodych Solidarnej Polski (Solidarna Polska) 
• Ruch Młodych (Ruch Palikota) 

 
Po wysłuchaniu prezentacji Pana Sturma rozpoczęła się dyskusja. 
Uczestników seminarium interesowało m.in. to w jaki sposób organizowana 
jest kampania wyborcza w USA, na czym skupiają się kandydaci i jakich 
argumentów używają, aby przekonać do siebie wyborców. Dużo pytań 
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dotyczyło także nowych techonologii, mediów, wykorzystywania Facebook'a 
czy Twitter'a, a także sposobów zbierania funduszy na kampanię wyborczą. 
Sporo uwagi poświęcono również różnicom pomiędzy wyborami/kampanią w 
Polsce i USA. 
 
MISO planuje kolejne spotkania w ramach Discover America we współpracy z 
Ambasadą USA w Polsce. 
 

v Conflict Resolution Meeting w Azerbejdżanie 
 
Na zaproszenie Ministerstwa Młodzieży i Sportu Azerbejdżanu oraz AEGEE-
Baki, Prezes MISO Mateusz Komorowski uczestniczył w dniach 1-11 lutego 
br. w Conflict Resolution Meeting w Azerbejdżanie pt. „It’s time to make 
changes!”. 
 
Był to międzynarodowy projekt dla 30 młodych liderów z Europy podczas 
którego, wraz z ekspertami, dyskutowano m.in. o: realnej sytuacji na Kaukazie 
Południowym, strefach konfliktów (Abchazja, Osetia Południowa, Górski 
Karabach), roli Kaukazu na mapie politycznej czy liberalizacji polityki wizowej. 
W ramach interaktywnych seminariów, paneli, dyskusji i prezentacji 
zastanawiano się nad możliwymi rozwiązaniami tych problemów. 
 
Uczestnicy projektu odwiedzili także drugie pod względem liczby ludności 
miasto kraju (po stolicy Baku) - Gandża w zachodnim Azerbejdżanie. Spotkali 
się tam z organizacjami pozarządowymi i studentami. 
 
Projekt był także niezwykłą okazją do zapoznania się z kulturą oraz historią 
tego regionu. 
 
Podczas pobytu w Azerbejdżanie Mateusz Komorowski spotkał się także z 
Panem Andrzejem Kneifelem (Radca Minister w Ambasadzie RP w Baku) 
oraz przedstawicielami Polonii w Azerbejdżanie. Była to świetna okazja do 
rozmowy o Polakach w Azerbejdżanie, polsko-azerbejdżańskich relacjach, a 
także projektach, które można by wspólnie zrealizować. Komorowski 
zadeklarował pomoc dla rozwoju i aktywizacji działalności Polonii w 
Azerbejdżanie. 
 

v MISO patronem debaty oksfordzkiej 
 
Dnia 26 lutego 2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim II Debata 
Oksfordzka pod patronatem  Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa 
Obywatelskiego, zorganizowana przez Klub Debat Oksfordzkich. Uczestnicy 
spotkania spierali się co do słuszności tezy, która brzmiała: "Ta strona uważa, 
że wyłączenie prokuratury z Ministerstwa Sprawiedliwości było słuszne". 

 
• Głównymi mówcami broniącymi tezy byli: Wojtek Rzepiński, Kinga 

Gajewska, minister Krzysztof Kwiatkowski (Platforma 
Obywatelska), Błażej Papiernik. 
 

• Głównymi mówcami, którzy opowiedzieli się przeciw tezie 
byli: Katarzyna Malinowska, Anna Archacka, poseł Andrzej Romanek 
(Solidarna Polska), Bartłomiej Pędzich. 

 
W rolę Marszałka wcieliła się Joanna Hetnarowicz. 
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Debata nad reformą polskiej prokuratury z 2010 roku okazała się niezwykle 
merytoryczna i ciekawa. Po spieraniu się na argumenty m.in. historyczne, 
konstytucyjne, ekonomiczne czy polityczne publiczność w głosowaniu 
wskazała stronę, która bardziej przekonała ich do swoich racji. Okazała się nią 
drużyna broniąca tezy. Tytuł najlepszego mówcy Debaty  przypadł zaś 
ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. 
 
Mateusz Komorowski, Prezes MISO, pogratulował podczas 
przemówienia organizatorom wydarzenia, które w jego ocenie było bardzo 
interesujące, ważne i godne uznania. Zwrócił uwagę, że poziom debaty 
publicznej w naszym kraju nie jest satysfakcjonujący. Ostry język, 
argumenty ad personam i brak merytorycznej debaty to tylko niektóre przejawy 
takiego stanu rzeczy - podkreślił. Dlatego tak bardzo potrzebne są takie 
inicjatywy jak debaty oksfordzkie, podczas których młodzi ludzie uczą sie 
sztuki retoryki i erystyki, dyskusji na argumenty w oparciu o pewne zasady z 
szacunkiem do drugiego człowieka. Mateusz Komorowski wyraził nadzieję, iż 
inicjatywa Klub Debat Oksfordzkich UW będzie kontynuowana oraz 
zadeklarował pełne wsparcie MISO przy organizacji kolejnych wydarzeń.  
 

v 2. polsko - amerykańskie seminarium 
 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizował 7 
marca 2013 r., 2. polsko - amerykańskie seminarium z cyklu Discover 
America pt. „Behind the Scenes of U.S. Diplomacy” dla przedstawicieli 
młodzieżowych organizacji politycznych. Gościem spotkania był  
J.E. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen D. Mull. 
 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich młodzieżówek partii 
obecnych w Sejmie RP (z wyjątkiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, 
które nie wzięło udziału w projekcie), a więc: 

 
• Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" (Platforma Obywatelska) 
• Forum Młodych Ludowców (Polskie Stronnictwo Ludowe) 
• Federacja Młodych Socjaldemokratów (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 
• Klub Młodych Solidarnej Polski (Solidarna Polska) 
• Ruch Młodych (Ruch Palikota) 
• oraz Stowarzysznie „Młodzi dla Polski” 

 
Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i było niezwykłą okazją do 
dyskusji m.in. o polityce zagranicznej USA, współpracy polsko-amerykańskiej 
czy priorytetach działalności Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 
Podczas seminarium Ambasador Mull opowiedział także o swojej karierze 
dyplomatycznej, którą rozpoczął w 1982 roku - w tym również o swoich 
doświadczeniach związanych z pracą w Ambasadzie USA w Polsce w latach 
80. i 90. 

 
W trakcie drugiej części spotkania uczestnicy seminarium poruszali, podczas 
pytań do Ambasadora, kwestie m.in. relacji polsko-amerykańskich, tarczy 
antyrakietowej, wiz, programów realizowanych przez Ambasadę USA czy 
różnic pomiędzy dyplomacją amerykańską a europejską. 

  
MISO planuje kolejne spotkania w ramach Discover America we współpracy z 
Ambasadą USA w Polsce. 
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v MISO patronem merytorycznym ogólnopolskiej konferencji "RESTART" 
 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został patronem 
merytorycznym VII ogólnopolskiej konferencji „RESTART. Jaka Europa się 
kończy a jaka zaczyna?”, która odbyła się 19 kwietnia 2013 roku w gmachu 
BUW przy ul. Dobrej 56/66.  

 
Gościem specjalnym konferencji był Janusz Lewandowski, komisarz 
europejski ds. programowania finansowego i budżetu KE, który wygłosił 
prelekcję: Czy wspólna waluta podzieli na nowo Europę? W konferencji wzięli 
udział m.in.: Alojzy Z. Nowak, Jacek Protasiewicz, Jadwiga Staniszkis, Jan 
Barcz, Janusz Piechociński, Henryka Bochniarz i Krzysztof Wielecki. 
 
Podczas konferencji zastanawiano się jaka Europa wyłania się z 
trwającego kryzysu ekonomicznego, politycznego i społecznego. Czy Unii 
potrzeba nowej utopii? Nowego marzenia, które będzie na tyle atrakcyjne dla 
społeczeństw, że przywódcy ten głos będą musieli respektować? A może 
potrzeba nam antyutopii i na kanwie rosnącej niechęci do 
pogłębiania integracji powinniśmy zastanowić się jakiej UE nie chcemy?  
 
Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Marcin Pałys, Rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor 
Centrum Europejskiego UW; Ministerstwo Finansów; Minister 
Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Bieńkowska; Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Pan Adam Struzik oraz przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce. 
 

v MISO wspiera aktywnych studentów - NMUN 2013 w USA 
 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem 
oraz pomógł w organizacji wyjazdu studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, 
którzy jako jedyni z Polski uczestniczyli w prestiżowej, 
międzynarodowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych - 
National Model United Nations w Nowym Jorku. Wśród członków grupy 
znajdował się członek zarządu MISO Maciej Pisz. 
 
Każda delegacja występowała na konferencji w imieniu wylosowanego kraju. 
Uniwersytetowi Warszawskiemu przypadło reprezentować interesy Peru. 
Przez kilka dni uczestnicy starali się odwzorować pracę prawdziwych 
dyplomatów poprzez tworzenie rezolucji dotyczących realnych, światowych 
problemów. Również struktura symulacji odzwierciedlała prawdziwe obrady, 
gdyż każda reprezentacja podzielona została na dwuosobowe zespoły 
zasiadające w komisjach, komitetach oraz zgromadzeniach ONZ. 
 
Udział w konferencji był dla uczestników niezwykle cennym doświadczeniem, 
które z pewnością zaowocuje w przyszłości. Była to także szansa na 
wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznanie ludzi z całego 
świata o podobnych zainteresowaniach. 
 
Rafał Kuźmicki, szef delegacji Uniwersytetu Warszawskiego na konferencję 
National Model United Nations, w piśmie skierowanym do naszej Fundacji 
napisał: „W imieniu całej delegacji Uniwersytetu Warszawskiego, chciałbym 
serdecznie podziękować Międzynarodowemu Instytutowi Społeczeństwa 
Obywatelskiego, a w szczególności jego Prezesowi - Mateuszowi 



 
7 

Komorowskiemu, za okazane wsparcie w organizacji tego niełatwego 
przedsięwzięcia. Posiadanie tak  istotnego patrona oraz Państwa pomoc 
bardzo mocno wpłynęła na ostateczny kształt naszego wyjazdu do USA oraz 
zapewniło mu solidne podstawy do reprezentowania nie tylko Uniwersytetu, 
ale i całego kraju.” 
 

v MISO uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej w Moskwie 
 
W dniach 10-16 maja 2013 roku członkowie Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 
naukowej o polityce historycznej w relacjach polsko-rosyjskich. 
Zorganizowana ona została w Moskwie w ramach programu „Academia in 
Public Discourse Poland-Russia” zainicjowanego i prowadzonego przez 
Fundację “Instytut Artes Liberales” oraz Wydział “Artes Liberales” 
Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem konferencji ze strony rosyjskiej 
był Instytut Badań Teoretycznych i Historycznych w Humanistyce (Państwowy 
Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie) 
 
Tematy przewodnie poszczególnych sesji brzmiały następująco: 
1. "Czym jest ‘Polityka historyczna’? Perspektywa uczonego, męża stanu, 

dziennikarza i obywatela." 
2. "Porównanie polityki historycznej w Rosji i w Polsce: cele, środki i wyniki." 
3. "Polityka historyczna w Polsce i w Rosji: procesy decyzyjne i odbiór 

społeczny." 
4. "Kluczowe zagadnienia polityki historycznej: porównanie ZSSR/Rosji i 

PRL/Polski." 
5. "Archiwa, badania i edukacja." 
6. "Jakie pytania dotyczące polityki historycznej nurtują współczesnych 

młodych ludzi w Europie Wschodniej?" 
  

Mateusz Komorowski (Prezes MISO) wygłosił podczas konferencji referat 
pt.: „Polityka historyczna w relacjach polsko-rosyjskich oczami młodego 
lidera”, zaś tytuł wystąpienia Macieja Pisza (Członek Zarządu 
MISO) brzmiał: ,,Kluczowe zagadnienia polityki historycznej w świadomości 
przedstawiciela polskiej społeczności akademickiej.” 

 
"Temat przewodni konferencji jest niezwykle ważny i aktualny. W relacjach 
polsko-rosyjskich zdarzają się bowiem dosyć często, w imię tzw. poprawności 
politycznej lub po prostu partykularnych interesów, przekłamania dot. faktów 
historycznych. W mojej ocenie dokument podpisany 17 sierpnia 2012 r. przez 
patriarchę Cyryla i przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Józefa 
Michalika, który dotyczy nie tylko problematyki wiary, ale także polityki, jest 
nowym otwarciem w polityce historycznej Polski i Rosji. 
 
Debata w Moskwie była kolejną, niezwykłą okazją do ciekawych, swobodnych 
i merytorycznych dyskusji dot. polityki historycznej Polski i Rosji, czy szerzej, 
stosunków polsko-rosyjskich, jak również szansą na wiele nieformalnych 
konwersacji. Dla mnie - młodego lidera - udział w tym wydarzeniu to także 
możliwość poznania interesujących osób o podobnych zainteresowaniach, 
wymiana doświadczeń, pomysłów i, co uważam za bardzo ważne, budowa 
networkingu środowiska akademickiego (i nie tylko) Polski i Rosji. 
 
Program Academia in Public Discourse, o czym przekonałem się osobiście 
biorąc aktywny udział w jego dotychczasowych wydarzeniach, to niesamowita 
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okazja do tego, aby móc rozważać w środowisku akademickim - wspólnie z 
przedstawicielami świata mediów, polityki, kultury czy organizacji 
pozarządowych - o kluczowych dla współczesnej edukacji i szkolnictwa 
wyższego problemach, wyzwaniach oraz szansach. To także, jak nie przede 
wszystkim, platforma do polsko-rosyjskiego dialogu i współpracy, której tak 
bardzo potrzebują społeczeństwa Polski i Rosji. Pilotaż programu Academia in 
Public Discourse oraz ostatnie debaty i seminaria jednoznacznie pokazały, że 
inicjatywa ta jest bardzo potrzebna i godna uznania. Dzięki niej rozpoczęła się 
m.in. stała współpraca pomiędzy środowiskiem studenckim Polski i Rosji. 
Zrealizowano już kilka niewielkich projektów, a kolejne, większe 
przedsięwzięcia są w trakcie przygotowywania." - powiedział na zakończenie 
konferencji Prezes MISO Mateusz Komorowski 

 
v MISO wspiera aktywnych studentów - NMUN 2013 w Australii 

 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem 
oraz pomógł w organizacji wyjazdu delegacji Koła Naukowego Dyplomacji i 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego  na  Harvard World Model United 
Nations zorganizowanych w Australii (Melbourne). MISO wsparło także 
finansowo całe przedsięwzięcie dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji 
Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”. 

 
Projekt w którym uczestniczyła delegacja KN DiP UW był unikatowym 
doświadczeniem naukowym, a udział w nim przyczynił się do rozwoju 
osobistego studentów odpowiedzialnych za jego realizację. Pod względem 
naukowym, partycypacja w projekcie – z uwagi na tematykę, jak i stanowiska 
państw, które były reprezentowane - wymagała ogromnej wiedzy. Zgodnie z 
przydziałem miejsc w komitetach, delegacja z Polski swoje przygotowania 
skoncentrowała na: 

1. poznaniu sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie po zakończeniu 
drugiej wojny światowej aż do dnia dzisiejszego - z uwzględnieniem 
sposobów stabilizacji regionu; 

2. samorządności lokalnej i nowych trendach w dziedzinie local 
governance na przykładzie problemów z niekontrolowanym rozrostem 
ludnościowym miast. 

 
Najważniejszą częścią doświadczenia edukacyjnego był niewątpliwie udział w 
samych obradach, dzięki którym uczestnicy mogli poznać zasady 
procedowania w organach Organizacji Narodów Zjednoczonych, zdobyć 
doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym oraz rozwinąć swoje 
umiejętności negocjacyjne. Rezultatem wyjazdu będzie również publikacja 
pokonferencyjna, w której artykuły naukowe będą dotyczyć problemów 
poruszanych w czasie konferencji - publikacja planowana jest na jesień 2013 
roku. 
 

v Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu na esej 
 

Dnia 14 czerwca 2013 roku  w Fundacji Konrada Adenauera w 
Warszawie odbyło się  uroczyste podsumowanie, wręczenie dyplomów i 
nagród laureatom  ogólnopolskiego konkursu na esej: „Społeczeństwo 
obywatelskie w oczach młodzieży”. Konkurs zorganizowany 
został przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we 
współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego 
Jackiem Protasiewiczem oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Miał 
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on za zadanie promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie 
postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-
obywatelskiej młodzieży oraz uwrażliwienie jej na problematykę praw 
człowieka. Sponsorem konkursu była firma Ecolines Polska Sp. z o.o. 

 
Mateusz Komorowski, prezes MISO, dokonał w swoim przemówieniu 
szczegółowego podsumowania konkursu oraz pogratulował jego laureatom. 
Podziękował także wiceprzewodniczącemu PE Jackowi Protasiewiczowi oraz 
Fundacji Konrada Adenauera za wsparcie organizacyjne i finansowe całego 
przedsięwzięcia. Wyraził także ogromną wdzięczność i uznanie dla Komisji 
Konkursowej, która przez wiele tygodni czytała i oceniała wszystkie nadesłane 
do udziału w konkursie prace. Na zakończenie prezes MISO zaznaczył, że tak 
duża ilość osób, która uczestniczyła w konkursie naprawdę cieszy i świadczy o 
tym, że kondycja społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju nie jest 
najgorsza, a młodym ludziom - wbrew temu co się często powszechnie 
twierdzi - nie jest wszystko obojętne. 

 
Laureaci konkursu zostali zaproszeni przez Jacka Protasiewicza na wizytę 
studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a także otrzymali dyplomy 
oraz szereg nagród rzeczowych m.in. bilety autokarowe w obie strony dla 2 
osób do/z Paryża, Wilna, Berlina. Zwycięzcy konkursu zwiedzili także podczas 
wizyty w Warszawie Sejm i Senat, dzięki czemu zapoznali się z 
funkcjonowaniem polskiego Parlamentu. 
 

v MISO uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej na Syberii 
 

W dniach 19 - 26 sierpnia 2013 roku, członkowie Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. „Syberia: ciężar przeszłości, wyzwania przyszłości”. Debata 
zorganizowana została na Syberii w ramach międzynarodowego 
projektu „Academia in Public Discourse Poland - Russia” zainicjowanego i 
prowadzonego przez Fundację “Instytut Artes Liberales” oraz Wydział “Artes 
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem konferencji ze strony 
rosyjskiej był Buriacki Uniwersytet Państwowy w Ulan-Ude. 

 
Tematy przewodnie poszczególnych sesji brzmiały następująco: 

1. Syberia – perspektywa lokalna i globalna. 
2. Syberia – perspektywa strategiczna. 
3. Syberia – perspektywa ekologiczna. 
4. Polacy i Syberia – kolonizatorzy czy ofiary imperium? 
5. Przeszłość jako obciążenie czy jako zasób do wykorzystania? 
6. Przyszłość jako zagrożenie czy jako wyzwanie? 
7. Buriacja jako doświadczenie kolonialne: Tradycja i modernizacja. 

 
Podczas konferencji odbył się także okrągły stół z udziałem studentów i 
doktorantów, a także szereg warsztatów tematycznych jak chociażby ten 
poświęcony dyskusji o znaczeniu i dyskursach przestrzeni miejskiej miasta 
Ułan – Ude. 
 
Uczestnicy konferencji odwiedzili także Muzeum Etnograficzne na Wierchniej 
Bieriezowce, gdzie debatowali nad konstruowaniem wspólnej pamięci 
wiodących grup narodowych i etnicznych współtworzących społeczeństwo 
Republiki Buriacja i Syberii (Buriaci, Rosjanie, Staroobrzędowcy, Kozacy, 
Ewenkowie). 
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Zwiedzili również Dacan Iwołgiński – centralny klasztor Buddyjskiej 
Tradycyjnej Sanghi Rosji, siedziby XXIV Pandito Chambo Lamy Damby 
Ajuszejewa. Była to niepowtarzalna okazja do rozmowy na temat wpływów 
buddyzmu na kulturę i historię Wschodniej Syberii i Rosji oraz relacji władza – 
sangha w okresie Imperium Romanowów i współcześnie, a także dyskusji na 
temat represji wobec buddystów i koncesjonowanego odrodzenia lamaizmu w 
ZSRR po 1945 roku. Uczestnicy konferencji zostali ponadto wprowadzeni we 
współczesne społeczne, kulturowe, polityczne konteksty kultu 
„Wiecznotrwałego ciała” Daszi – Dorżo Etigełowa, najważniejszej buddyjskiej 
„relikwii” w Rosji, która znajduje się na terenie dacanu. 
 
Wizyta na Syberii była ponadto okazją do odwiedzenia Placu Sowietów w 
Ulan-Ude, będącego znaczącym miejscem wspólnym, które łączy dyskursy 
władzy, etniczności, historii i współczesności. 
 
Międzynarodowa konferencja na Syberii była niezwykłą okazją do ciekawych, 
swobodnych i merytorycznych dyskusji określonych tematem debaty, jak 
również szansą na wiele nieformalnych konwersacji. 
 

v Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym Azerbejdżanu 
 

Członkowie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego w 
składzie: Mateusz Komorowski, Renata Mieńkowska-Norkiene oraz Maciej 
Pisz opracowali raport o rozwoju społecznym i gospodarczym Azerbejdżanu w 
okresie ostatnich 10 lat pt.: "Last 10 years of economic and social 
development performance of Azerbaijan". Jest to bardzo ciekawy dokument, w 
którym autorzy dokonali analizy tematu raportu z perspektywy ekonomicznej, 
prawnej i politologicznej, prowadzonej zarówno z teoretycznego, jak i 
praktycznego punktu widzenia. Pozwoliło to na wielopłaszczyznowe i 
wielowymiarowe rozpatrzenie problematyki rozwoju społecznego i 
gospodarczego w Azerbejdżanie od 2003 roku, prowadząc tym samym do 
licznych wniosków, które autorzy raportu przedstawili w formie rekomendacji 
dla decydentów. Zachęcamy do lektury! 
 

v MISO uczestnikiem Forum Młodych w Gdańsku 
 

Na zaproszenie Europejskiego Centrum Solidarności Prezes MISO Mateusz 
Komorowski wziął udziału w Forum Młodych, które odbyło się 27 września na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni 
spotkania brzmiał: „Obywatel na co dzień”. 

  
Europejskie Centrum Solidarności, wypełniając misję zachowania pamięci 
o Solidarności i przekazania jej dziedzictwa przyszłym pokoleniom, za 
szczególnie ważną uważa pracę z młodzieżą. Jednym ze znaczących punktów 
programu edukacyjnego ECS jest coroczna konferencja młodzieżowa – Forum 
Młodych, której uczestnicy, licealiści, mają możliwość spotkania i dyskusji z 
ludźmi, których dorobek zawodowy i postawa życiowa mogą inspirować do 
świadomego i otwartego uczestnictwa w życiu społecznym. 

  
Tematem przewodnim tegorocznego Forum Młodych były postawy 
obywatelskie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o granicach między 
patriotyzmem, nacjonalizmem i kosmopolityzmem, kształtowaniu się 
społeczeństwa obywatelskiego, obywatelstwie europejskim oraz o kulturze 
debaty. 
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Mateusz Komorowski uczestniczył jako panelista w debacie „Obywatel w 
Europie bez granic”, która odbyła się w ramach Forum Młodych. 

 
v MISO uczestnikiem "The Club of Gdańsk" 

 
Reprezentacja MISO w składzie: Mateusz Komorowski, Marcin Barański oraz 
Robert Wiśniewski, uczestniczyła w Gdańsku w dniach 3-6 października 2013 
r. w pierwszej edycji „The Club of Gdańsk” - spotkanie polskich i rosyjskich 
młodych liderów. Projekt zorganizowany został przez Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk. 

 
Klub Gdański ma być stałą platformą spotkań młodych i dynamicznych ludzi z 
Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Dalekosiężnym celem tej inicjatywy jest 
stworzenie sieci małych społeczności lokalnych obu państw ościennych.  

 
- Zależy nam, aby młodzi ludzie z Polski i Rosji zyskali umiejętności, przydatne 
do funkcjonowania w sferze publicznej, ułatwiające rozwój i karierę w różnych 
jej dziedzinach – tłumaczył podczas uroczystego otwarcia Klubu Gdańskiego 
pomysłodawca projektu dr Sławomir Dębski, dyrektor CPRDiP. – Chcemy, aby 
zdobycie tych umiejętności kojarzyło się uczestnikom Klubu z Polską i z 
miastem Gdańsk. 

 
Projekt podzielony został na kilka części. Podczas pierwszej sesji - 
teoretycznej w swej istocie, ale z intensywną interakcją - prof. Ryszard 
Stemplowski (były Szef Kancelarii Sejmu i Ambasador Polski w Londynie, 
pierwszy Dyrektor PISM) poprowadził warsztat nt. dylematów filozoficznych w 
analizie politycznej. Rozmawiano podczas niego o takich kwestiach, jak: 
sprawiedliwość społeczna, rozwój, demokracja, suwerenność, przekształcenia 
systemowe czy światowe kryzysy gospodarcze itp. 

 
Podczas drugiej sesji były Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles 
Crawford przeprowadził profesjonalne szkolenie z technik negocjacyjnych pt. 
„Negotiation in Action”. Zaprezentował on podstawowe aspekty współczesnej 
teorii negocjacji oraz techniki negocjacyjne. Uczestnicy szkolenia nabyli 
kluczowe umiejętności praktyczne, wykorzystywane w profesjonalnej mediacji. 
Wiele przykładów omawianych podczas szkolenia zaczerpnięto z dyplomacji 
wysokiego szczebla - miało to pokazać, jak negocjacje wyglądają w praktyce. 

 
Program Klubu Gdańskiego został uzupełniony szkoleniem z Protokołu 
Dyplomatycznego pt. „Participation at meetings and receptions” wraz z 
przyjęciem pokazowym poprowadzonym przez Bogumiłę Więcław z 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - specjalistkę w dziedzinie protokołu 
dyplomatycznego. 

 
Dodatkowo, członkowie Klubu spotkali się z Prezydentem Gdańska Pawłem 
Adamowiczem, aby porozmawiać o partycypacji obywatelskiej. 

 
W projekcie uczestniczyli aktywiści społeczni, naukowcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych z Polski i Rosji. 

 
MISO będzie miało możliwość zarekomendowania kilku uczestników do 
udziału w kolejnej edycji „The Club of Gdańsk”. 
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v MISO partnerem akcji społecznej 

 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem 
akcji społecznej „Donieś na sąsiada! Niech mu się 
dostanie!”. Organizatorem plebiscytu na najbardziej zaangażowaną społecznie 
organizację był Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", działający w 
Instytucie Adama Mickiewicza. 

 
Celem akcji "Donieś na sąsiada" było uświadomienie Polakom, wbrew 
panującym opiniom, jak wiele instytucji i osób w nich pracujących jest 
zaangażowanych w działania obywatelskie. Tym sposobem organizatorzy i 
partnerzy akcji chcieli zwrócić uwagę na to, jak ważna jest aktywność 
społeczna oraz zachęcić do niej. Jednocześnie akcja miała pomóc 
organizacjom już działającym na tym polu w promocji swoich działań, 
rozwijaniu potencjału i rozszerzeniu swojej aktywności. 
 
Do plebiscytu można było zgłaszać instytucje wyróżniające się w procesie 
budowy społeczeństwa obywatelskiego – mogły to być zarówno organizacje 
pozarządowe jak i  jednostki samorządowe, a także prywatne firmy działające 
na rzecz lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w wychowanie i 
edukację, kulturę, opiekę nad starszymi i chorymi, troskę o środowisko, 
tworzenie nowych miejsc pracy, resocjalizację. 

 
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury plebiscytu wyłoniło pięciu finalistów, a 
ostatecznego wyboru dokonali użytkownicy facebook'a oddając "like" pod 
najbardziej ich zdaniem, zaangażowanymi społecznie kandydatami. 

 
Nagrody otrzymał zarówno laureat jak i osoba, która go zgłosiła. 

 
v 2. międzynarodowa konferencja naukowa ,,Azerbejdżan - Polska” 

 
W dniach 26 - 27 listopada 2013 r., w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów - 
Potockich w Warszawie, odbyła się 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
,,Azerbejdżan-Polska” zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, 
Azerbejdżańską Narodową Akademię Nauk, Bakijski Uniwersytet Słowiański 
oraz Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Współorganizatorem 
wydarzenia był Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 
Konferencja stanowiła wyjątkową okazję do dyskusji na temat szeregu kwestii 
dotyczących Polski oraz Azerbejdżanu i zgromadziła przedstawicieli świata 
nauki, polityki, dyplomacji, mediów, kultury czy organizacji pozarządowych. 

 
Konferencja została podzielona na kilka sesji tematycznych. Dyskusja 
skoncentrowała się wokół takich zagadnień jak stosunki polsko-
azerbejdżańskie, historia Azerbejdżanu, współczesny Azerbejdżan oraz 
językoznawstwo i literatura Azerbejdżanu. 

 
Prelegenci reprezentowali takie ośrodki, jak m.in. Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Azerbejdżańska Narodowa Akademia Nauk, Bakijski Uniwersytet 
Słowiański, Uniwersytet Istambulski. 
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Wśród prelegentów znalazł się między innymi prof. dr. hab. Andrzej Chodubski 
z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akif Alizada, Prezes 
Azerbejdżańskiej Akademii Nauk. 

 
W ramach Konferencji Mateusz Komorowski, Prezes Międzynarodowego 
Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, moderował dyskusję w ramach Sesji 
,,Współczesny Azerbejdżan”. Maciej Pisz, Wiceprezes Międzynarodowego 
Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, wygłosił z kolei referat pt. 
,,Uwarunkowania i przejawy rozwoju ekonomicznego Azerbejdżanu w 
ostatnich 10. latach”. 

 
11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach 

finansowych: 
Realizacja zadania w zakresie opisanym we wniosku złożonym w konkursie 
grantowym Fundacji Bank Zachodni WBK SA – „Bank Ambitnej Młodzieży”  
- darowizna  5000,00 zł. 
 

12. Działalność  gospodarcza: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): 
§ Uchwała nr 1/2013 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 

Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji 

 
14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze: 

a) spadków: 0,00 zł    
b) zapisów: 0,00 zł    
c) darowizn: 5 000,00 zł 
d) zbiórek publicznych: 0,00 zł    
e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł    
f) oprocentowania rachunków bankowych: 0,84 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    

 
15. Wysokość kosztów wynikających z: 

a) realizacji celów statutowych fundacji: 5 660,64 zł 
b) wydatków administracyjnych:                

  - czynsze: 0,00 zł    
  - opłaty telefoniczne: 0,00 zł    
  - opłaty pocztowe: 0,00 zł    
  - inne: 441,50 zł 

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

 
16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób. 
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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 2013 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): 

8 898,70 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. 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 

 
26. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych: 
a) aktywa: 8 898,70 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. 
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29. Informacja  o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych: 
     Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – CIT 8 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie przedmiotowe 
 
30. Informacje o przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym 

kontrolach oraz wyniki tych kontroli: 
W roku 2013 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.   
 
 
         
 
      Prezes Fundacji 

      Mateusz Komorowski /-/ 

 


