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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO 

INSTYTUTU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  

OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. 

 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

wzoru sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz. 529 ze zm.) 
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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) Sebastian Franciszek Wijas – Sekretarz Zarządu 

4) Łukasz Tomasz Kołtunowicz – Członek Zarządu 

5) Dariusz Michał Konik – Członek Zarządu 

6) Klara Majcher – Członek Zarządu 

7) Aleksandra Barbara Papierzańska – 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; 
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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: 

 MISO uczestnikiem debaty u Prezydenta RP 
 
Dnia 6 lutego 2013 roku, Prezes Fundacji Mateusz Komorowski uczestniczył w 
debacie „Okrągły Stół z perspektywy ćwierćwiecza” zorganizowanej w ramach 
cyklu Idee Nowego Wieku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 
Pałacu Prezydenckim z okazji przypadającej w czwartek (6 lutego 2013 r.)  
25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. 
 
W dyskusji, która toczyła się przy historycznym stole wzięli udział historycy: 
prof. Andrzej Paczkowski i prof. Antoni Dudek oraz przedstawiciele nowego 
pokolenia: dr Karolina Wigura (Kultura Liberalna), dr Maciej Gdula (Krytyka 
Polityczna), dr Michał Łuczewski (44/Czterdzieści i cztery), a także liderzy 
młodego pokolenia, reprezentujący różnorodne środowiska ideowe. Spotkanie 
rozpoczął Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, a debatę 
poprowadził Michał Szułdrzyński (Rzeczpospolita). 
 
Okrągły Stół był niezwykle ważnym etapem na drodze do wolności, 
suwerenności, ale proces odzyskiwania wolności tak naprawdę dokonał się w 
wyniku decyzji Polaków w wyborach 4 czerwca 1989 r. – ocenił prezydent 
Bronisław Komorowski podczas debaty. 
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 MISO patronem Akademickich Debat Oksfordzkich 
 
Dnia 14 kwietnia 2013 roku odbył się finał kolejnej edycji Akademickich Debat 
Oksfordzkich organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Touching 
Europe” działające przy Instytucie Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad wydarzeniem 
objął Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, który udzielił 
także organizatorom wsparcia merytorycznego oraz ufundował nagrody 
książkowe dla laureatów zmagań słownych. 
 
W tym roku debaty poświęcone były tematowi: „Europejska Inicjatywa 
Obywatelska – idealistyczna czy realistyczna forma demokratyzacji Unii 
Europejskiej”. Projekt ten organizowany był w ramach programu Europejski 
rok obywateli z Team Europe organizowanego przez portal Euractiv.pl oraz 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
 
Turniej Debat Oksfordzkich poprzedziły zamknięte warsztaty dla drużyn 
biorących udział w przedsięwzięciu, które odbyły się 12 kwietnia. Pierwsza 
część warsztatów na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 
poprowadzona została przez dr Martę Witkowską oraz ekspertów z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podczas drugiej części uczestnicy 
zapoznali się z tajnikami skutecznej argumentacji, które zaprezentowała 
Fundacja Polska Debatuje. 
 
Pojedynki drużyn w ramach ADO 2014 rozgrywane były w systemie ligowym 
(każdy z każdym) po czym jury, w skład którego wchodzili eksperci z Instytutu 
Europeistyki oraz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa 
Obywatelskiego, wyłoniło zwycięzcę Turnieju: drużynę Working Class w 
składzie: Dominik Brodacki, Wojciech Rutkowski oraz Miachał Skwarek. 
 
Zwycięska drużyna miała przyjemność aktywnego uczestniczenia w panelu 
dyskusyjnym poświęconym zagadnieniu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, 
z takimi gośćmi jak Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka, prof. dr hab. 
Jacek Czaputowicz, dr Krzysztof Iszkowski, dr Renata Mieńkowska-Norkiene 
oraz dr Justyna Miecznikowska. Ponadto, drużyna zwycięska będzie miała 
wyjątkową okazję spotkania się z prof. Jerzym Buzkiem – byłym 
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 
 

 MISO organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o ochronie 
praw i wolności człowieka 
 
W dniu 23 maja 2014 roku, na terenie Senatu RP odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności 
jednostki'' zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Partnerami wydarzenia byli Kancelaria Głuchowski 
Siemiątkowski Zwara oraz Wydawnictwo C.H. Beck. Konferencja odbywała się 
pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, 
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. 
Krzysztofa Rączki oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 
adw. Pawła Rybińskiego. 
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Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Prezes MISO Mateusz 
Komorowski, po czym słowo wstępne wygłosił Prodziekan Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Tomasz Giaro. Dyskusja 
toczyła się w dwóch panelach: eksperckim oraz studencko-doktoranckim. 
Wydarzenie stworzyło platformę do dyskusji nad istniejącymi w polskim 
systemie prawnym gwarancjami ochrony konstytucyjnych praw i wolności 
jednostki pomiędzy studentami, doktorantami oraz wybitnymi prawnikami 
zajmującymi się tym zagadnieniem – zarówno znanymi reprezentantami 
świata nauki, jak i cenionymi praktykami działającymi w najważniejszych 
instytucjach państwowych. Prelegenci dyskutowali m.in. nad kwestią 
skuteczności ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki w Polsce oraz 
rolą różnych sądów i innych instytucji państwowych w systemie ochrony praw 
człowieka.  
 
Pierwszy panel – zatytułowany: ,,Ochrona konstytucyjnych praw i wolności 
człowieka i obywatela – założenia a praktyka ustrojowa” – miał charakter 
ekspercki. Jego moderatorem był adw. Jacek Trela, Wiceprezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej. W ramach pierwszego panelu jako referenci wystąpili 
wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki. W gronie prelegentów 
znaleźli się:  

 Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, temat wystąpienia: Rola Ministra Sprawiedliwości w 
systemie ochrony konstytucyjnych praw wolności jednostki  

 prof. Artur Nowak-Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, temat wystąpienia: Gwarancje ochrony praw 
podstawowych w Polsce - perspektywa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka  

 Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, temat 
wystąpienia: Najwyższa Izba Kontroli jako strażnik praw i swobód 
obywatelskich  

 dr Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie 
spoczynku, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010, 
temat wystąpienia: Stosowanie celów i wartości w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego 

 dr Piotr Zientarski, Senator RP, Przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej, temat wystąpienia: Rola Senatu RP w systemie 
ochrony konstytucyjnych praw wolności jednostki 

 prof. Marek Chmaj, Kierownik Katedry Prawa Publicznego, Praw 
Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych SWPS, temat wystąpienia: Godność człowieka jako źródło 
jego wolności i praw – refleksje na tle art. 30 Konstytucji  

 prof. Dariusz Dudek, reprezentant Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski 
Zwara, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, temat 
wystąpienia: Ochrona praw człowieka a profesja prawnika  

 adw. Paweł Rybiński, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Warszawie, temat wystąpienia: Rola adwokata w systemie ochrony 
praw człowieka 

 dr hab. Marcin Wiącek, pracownik naukowy Wydziału Prawa i 
Administracji UW, Główny Specjalista w Biurze Orzecznictwa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, temat wystąpienia: Ochrona 
wolności i praw w praktyce sądów administracyjnych (wybrane 
problemy) 

 doc. dr Ryszard Piotrowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i 
Administracji UW, temat wystąpienia: Ochrona konstytucyjnych praw i 
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wolności jednostki w praktyce funkcjonowania sądownictwa 
powszechnego i Sądu Najwyższego 

 
Przedstawione referaty dotyczyły nie tylko teorii, ale również praktyki w 
dziedzinie ochrony konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela w 
Polsce.  Uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jakie są aksjologiczne 
fundamenty systemu ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki oraz 
jak wygląda ta ochrona w praktyce Trybunału Konstytucyjnego, sądów 
administracyjnych, sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego. 
Wysłuchano także wykładu o zadaniach Ministerstwa Sprawiedliwości i 
Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie oraz o gwarancjach ochrony praw 
podstawowych w Polsce z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Rozmawiano ponadto na temat roli adwokata w systemie ochrony 
praw człowieka oraz na temat wyzwań stojących przed profesją prawnika 
wobec istniejących gwarancji ochrony konstytucyjnych praw i wolności 
jednostki.  
 
Panel drugi – pt. ,,Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i 
obywatela – regulacje prawne i założenia doktrynalne” – miał z kolei charakter 
studencko-doktorancki. Moderatorem dyskusji był Sebastian Wijas, Członek 
Zarządu MISO. Prelegentami byli studenci i doktoranci reprezentujący różne 
ośrodki naukowe: 

 Paweł Ochmann, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat 
wystąpienia: Kontrola konstytucyjności prawa za pomocą skargi 
konstytucyjnej jako środek ochrony praw człowieka  

 Maciej Pisz, UW, Wiceprezes MISO, aplikant adwokacki, temat 
wystąpienia: Gwarancje ochrony własności w polskim prawie 
konstytucyjnym 

 Sebastian Gajewski, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, temat 
wystąpienia: Ochrona sądowa konstytucyjnych praw i wolności w 
prezydencko-sędziowskim projekcie nowelizacji Prawa o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi 

 Remigiusz Chęciński, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
temat wystąpienia: Krajowe a regionalne instrumenty ochrony praw 
człowieka  

 Władysław Jóźwicki, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
temat wystąpienia: Skarga konstytucyjna a kontrola prawa UE pod 
kątem zgodności z Konstytucją RP 

 Marcin Lachowicz, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, temat 
wystąpienia: Ochrona konstytucyjnych praw i wolności podatnika przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich – adekwatność przyjętego rozwiązania 

 
11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach 

finansowych: 

Brak. 

 

12. Działalność gospodarcza: 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): 

 Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji „Międzynarodowy Instytut 
Społeczeństwa Obywatelskiego” z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie 
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji. 
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14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze: 

a) spadków: 0,00 zł    

b) zapisów: 0,00 zł    

c) darowizn: 0,00 zł 

d) zbiórek publicznych: 0,00 zł    

e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł    

f) oprocentowania rachunków bankowych: 0,39 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: 1.101,30 zł (koszty lat ubiegłych) 

b) wydatków administracyjnych:                

  - czynsze: 0,00 zł    

  - opłaty telefoniczne: 0,00 zł    

  - opłaty pocztowe: 0,00 zł    

  - inne: 656,50 zł 

c) działalności gospodarczej: 0,00 zł    

d) pozostałe koszty: 0,00 zł    

 

16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób. 

 

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 2014 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): 

8 242,59 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. I O./WARSZAWA 

 

22. Wartość nabytych obligacji: 

Fundacja nie nabyła obligacji. 
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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: 8 242,59 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: 

     Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – CIT 8 (strata 656,11 zł) 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie przedmiotowe 

 

30. Informacje o przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym 

kontrolach oraz wyniki tych kontroli: 

W roku 2014 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.   

 

 

         

 

 

      Prezes Fundacji 

      Mateusz Komorowski /-/ 

 

 


