
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018 
 

1. Informacje o Fundacji: 

1.1. Dane Fundacji 

• Nazwa: FUNDACJA OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH IM. 

HIPOLITA CEGIELSKIEGO  

• Adres siedziby: ul. Stefana Jaracza 10/1, 00-378 Warszawa  

• Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29-09-2017  

• KRS: 0000697218  

• REGON: 36842274700000  

• NIP: 5252724728 

• Numer rachunku bankowego Fundacji: 94 1020 1097 0000 7602 0305 2438 

 

1.2. Zarząd Fundacji 

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Tymoteusz Zych – Prezes Zarządu  

Jerzy Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych 

Bartosz Lewandowski – Wiceprezes Zarządu  

Paweł Pawłowski – Wiceprezes Zarządu  

Olaf Szczypiński – Wiceprezes Zarządu  

 

1.3. Cele statutowe Fundacji 

Celami statutowymi Fundacji są: 

1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz praw obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój instytucji państwa prawnego, w tym: 

a. promowanie idei dobra wspólnego; 

b. ochrona ładu prawnego poświadczonego w Konstytucji RP; 

c. działalność na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej; 

d. działalność na rzecz odbudowy etosu służby publicznej; 

2) wspomaganie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, w tym: 

a. upowszechnianie wiedzy o procesach ekonomicznych; 
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b. integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju gospodarki, zwłaszcza 

przedsiębiorców, działaczy społecznych i samorządowych, przedstawicieli środowisk 

naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; c. upowszechnianie postaw 

przedsiębiorczości; 

c. promowanie idei wolnego rynku; 

d. promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju; 

e. promowanie idei patriotyzmu gospodarczego; 

f. promowanie postaw sprzyjających rozwojowi polskiej gospodarki i przedsiębiorstw wśród 

pracowników administracji publicznej i samorządowców; 

g. opracowywanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej; 

h. opracowywanie rozwiązań służących ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw; 

i. opracowywanie rozwiązań służących tworzeniu optymalnych warunków dla inwestycji 

zagranicznych; 

j. opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi i rozwiązywaniu problemów firm 

rodzinnych; l. promocja i wsparcie firm rodzinnych; 

k. działania na rzecz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 

l. opracowywanie rozwiązań podatkowych ułatwiających podejmowanie i wykonywanie 

działalności gospodarczej; 

m. opracowywanie i promowanie rozwiązań przyjaznych rodzinie dla przedsiębiorców; 

3) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

4) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: 

a. upowszechnianie wiedzy na temat najważniejszych instytucji prawnych Rzeczypospolitej, w 

szczególności wśród młodzieży szkolnej i studentów szkół wyższych; 

b. upowszechnianie wiedzy o systemach prawnych innych państw współcześnie i w przeszłości; 

c. działalność na rzecz powiększania świadomości i upowszechniania wiedzy na temat 

mechanizmów funkcjonowania instytucji międzynarodowych; 

d. promowanie kultury prawnej. 

5) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638), w tym przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym; 

7) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa organicznego; 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
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10) promocja i organizacja wolontariatu; 

11) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie sfery zadań 

publicznych i celów Fundacji. 

12) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym promocja i rozwój polskiej nauki w obszarze 

prawa, ekonomii i socjologii w kraju oraz działalność na rzecz ochrony interesu Polski na forum 

międzynarodowym; 

13) działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

14) prowadzenie badań naukowych w zakresie celów Fundacji, wspieranie takich badań i 

upowszechnianie ich wyników.  

 

2. Działalność statutowa Fundacji 

 

2.1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie działalności prawniczej, 

2) prowadzenie działalności naukowej i badawczej, 

3) prowadzenie działalności wydawniczej, 

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, doradczej informacyjnej i promocyjnej; 

5) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej; 

6) prowadzenie baz danych związanych z tematycznie z celami statutowymi; 

7) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii; 

8) przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, ekspertyz, 

dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów; 

9) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych; 

10) udział w konsultacjach publicznych prowadzonych w ramach procedur legislacyjnych i decyzyjnych 

toczących się na gruncie krajowym i międzynarodowym; 

11) inicjowanie i prowadzenie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi i 

regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej; 

12) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami 

masowego przekazu w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi; 

13) współpracę z przedsiębiorcami, w tym firmami rodzinnymi, 

14) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych; 

15) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji, 
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16) przystępowanie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz tworzenie i przystępowanie do innych 

krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji. 

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

2.2. Opis głównych działań  

W 2018 r. w Fundacji były realizowane następujące projekty:  

I. Akademia Analityka 

W ramach zadania przeprowadzono 6 warsztatów kompetencyjnych – 3 warsztaty z tworzenia 

materiałów analitycznych oraz 3 warsztaty poświęcone eksperckiej komunikacji. Warsztaty odbywały się 

po jednym z każdej kategorii w 3 ośrodkach akademickich – Warszawa, Łódź oraz Białystok. Liczba osób, 

które uczestniczyły w Akademii Analityka, na podstawie listy obecności wyniosła: W Łodzi uczestniczyło 

33 osoby, w Białymstoku 33 osoby, a Warszawie 30 osób. Tym samym osiągnięte zostały zamierzone 

rezultaty zadania publicznego. Ponadto, w ramach zadania przeprowadzono konkurs dla uczestników 

warsztatów. Konkurs podzielony był na dwa etapy: pisemny oraz ustny. W pierwszym etapie uczestnicy 

konkursu pisali esej na jeden z trzech tematów: 1. Czy Inicjatywa Trójmorza przyczynia się realnie do 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu? 2. Ocena zmian mających na celu uszczelnienie 

systemu podatkowego w Polsce w ostatnich 3 latach. 3. Czy Polsce opłaca się Fort Trump? Na podstawie 

oceny nadesłanych 10 prac, komisja konkursowa wybrała 5 osób, które wzięły udział w drugim etapie. 

Miał on charakter ustny i w jego ramach każdy z uczestników bronił przez członkiem komisji konkursowej 

tezy postawionej przez siebie w I etapie konkursu. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę pieniężną w 

wysokości 1000 zł i nagrody książkowe. Pozostali finaliści również otrzymali nagrody książkowe.  

 

II. Udział w projekcie „Pracownia Liderów NGO”  

W czerwcu 2018 r. OAC współpracował z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych przy realizacji projektu 

„Pracownia Liderów NGO”. Do zadań OAC należało przygotowanie skryptu pt. „Pracownia Liderów 

NGO’s. Skrypt dla uczestnika szkolenia”. Materiał ten zawiera omówienie istotnych zagadnień z 

wybranych aspekty polskiego systemu prawa (w tym zagadnienia związane z polskim prawem 

gospodarczym, konstytucyjnymi gwarancjami prawa pracy, społeczną partycypacją obywateli w procesie 

legislacyjnym, aspektami ekonomicznej analizy prawa oraz etyki prawniczej), ekonomii z elementami 

polityki przemysłowej (obejmujący takie zagadnienia jak: strategie gospodarcze w polityce rządu procesie 

integracji PL z UE, działalność przemysłowa i struktury rynkowe przemyśle, elementy polityki 

przemysłowej i budowania strategii ekonomicznej organizacji, mechanizmy finansowe funkcjonowania 

państwa) oraz zagadnienia z zakresu zarządzania organizacją (w tym przede wszystkim: zarządzanie 
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projektami, aspekty skutecznej komunikacji, narzędzia i kanały wykorzystane w zarządzaniu i komunikacji 

oraz rola liderów w działaniach NGO). Został on przygotowany przez zespół ekspertów współpracujących 

z OAC. Skrypt ten był udostępniany każdemu uczestnikowi szkoleń prowadzonych w ramach projektu w 

wersji papierowej. Do zadań OAC należało również zapewnienie ekspertów do przeprowadzenia szkoleń 

w Lublinie, Warszawie i Gdańsku dla uczestników projektu pt. „Pracownia Liderów NGO”. Szkolenia 

prowadzone były w trzech blokach tematycznych zgodnie z przygotowanym skryptem. Powiązanymi 

działaniami było dostarczenie wybranych pozycji literatury fachowej oraz certyfikatów uczestnictwa dla 

uczestników projektu w powyżej wskazanych szkoleniach.  

III. Projekt „Sztuka prawem chroniona” we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów 

Plastyków. 

W ramach projektu przeprowadzono dwa kluczowe elementy: realizację serii konferencji dot. ochrony 

praw autorskich oraz przygotowanie raportu zawierającego kompleksową analizę naruszeń praw 

autorskich twórców sztuk audiowizualnych, wraz z rekomendacjami poprawy obecnego stanu rzeczy. 

Na pierwsze działanie, polegające na realizacji trzech konferencji, składało się wyszukanie odpowiednich 

lokacji na przeprowadzenie konferencji, promocja wydarzeń, zakup cateringu dla uczestników wydarzeń 

oraz merytoryczne przeprowadzenie spotkania. W ramach każdej konferencji odbyły się trzy eksperckie 

wystąpienia (w formie wykładów lub warsztatów) dotyczące ochrony praw autorskich w przypadku dzieł 

audiowizualnych (po 1,5 godziny każde) oraz półtoragodzinne seminarium, podczas którego uczestnicy 

spotkania będą mogli zadać pytania i podzielić się swoimi wątpliwościami z zakresu praktycznych 

aspektów naruszeń praw autorskich. W ramach szkoleń zostały opisane podstawowe rodzaje naruszeń 

praw autorskich, sposoby zapobiegania naruszeniom, a także sposoby dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych i zgłaszania popełnienia przestępstw. W ramach szkoleń został również wyjaśniony 

mechanizm działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Konferencje odbyły się w 

trzech miastach w Polsce: w Krakowie w dniu 26.09.2018; w Warszawie w dniu 04.10.2018 oraz w 

Gdańsku w dniu 08.10.2018. Na działanie polegające na przygotowaniu raportu składało się będzie: 

przygotowanie ankiet i badań dotyczących naruszeń praw autorskich, przeprowadzenie ankiet i badań 

oraz ich analiza i opracowanie wniosków. Na podstawie tych działań zostały zidentyfikowane 

podstawowe problemy dotyczące naruszania praw autorskich twórców, co stanowiło podstawę dla 

wypracowania rekomendacji. Rekomendacje dotyczą zarówno sposobu działania indywidualnych 

twórców w celu ochrony przed naruszaniem ich praw, jak i sposobu zarządzania i funkcjonowania 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w celu poprawy efektywności ich działania i ich 

instytucjonalnego wzmocnienia. W ramach raportu zostały również ujęte rekomendacje zmian w 

prawie, mające na celu poprawę ochrony praw twórców sztuk audiowizualnych. W raporcie 

umieszczona została również analiza i syntetyczne przedstawienie funkcjonujących w ramach krajowego 

porządku prawnego środków ochrony praw twórców, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i prawa 
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cywilnego. Opracowany w ramach zadania materiał został następnie poddany korekcie językowej, 

recenzji naukowej, został opracowany graficznie, wydrukowany i opublikowany. 

IV. Projekty analityczne:  

1. Raport o praworządności w Parlamencie Europejskim  

Na zlecenie posła do Parlamentu Europejskiego Dobromira Sośnierza Fundacja przygotowała 
raport pt. „Praworządność proceduralna w Parlamencie Europejskim”, który został 
zaprezentowany w Sejmie RP oraz w Parlamencie Europejskim.  

2. Opinia prawna w sprawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych dla 
Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa 

3. Analiza dotycząca polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej  

Na zlecenie posła Jana Klawitera analitycy Ośrodka opracowali analizę dotyczącą 
polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstu zasady subsydiarności.  

V. Szkolenie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych na temat ochrony danych osobowych w związku z 

wprowadzeniem RODO  

 

3. Działalność gospodarcza Fundacji  

Fundacja prowadziła w okresie sprawozdawczym działalność gospodarczą.   

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podjął uchwał. 
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Formy płatności 

Przychody ogółem: 193 699,00 zł przelewem 

Ze środków publicznych 107 299,00 zł przelewem 

Z darowizn 0,00 zł przelewem 

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie 0,00 zł przelewem 

Z innych źródeł 0,00 zł przelewem 

Z prowadzenia działalności gospodarczej 86 400,00 zł przelewem 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

Formy płatności 

Koszty ogółem: 194 630, 50 zł przelewem 

Na realizację celów statutowych 193 738,77 zł przelewem 

Administracyjne 891,64 zł przelewem 

Pozostałe koszty operacyjne 0,09 zł przelewem 

7. Dane o: 

a)    liczbie osób zatrudnionych  

Fundacja nie zatrudniała w 2018 r. osób w oparciu o umowę o pracę.  

  

b)    łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umów o pracę  

  Fundacja nie zatrudniała w 2018 r. osób w oparciu o umowę o pracę.  

  

c)  wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 

Fundacji  

Fundacja nie wypłaciła w 2018 r. wynagrodzenia członkom zarządu i innych organów Fundacji.  

  

d)   wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosła: 89 983,00 zł 

  

e)     udzielonych pożyczkach pieniężnych 

  W 2018 r. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 

  

f)     kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  
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Na rachunku bankowym Bank PKO BP SA numer 94 1020 1097 0000 7602 0305 2438 ulokowanych 

było 3982, 86 złotych.  

Na rachunku bankowym Bank PKO BP SA numer 78 1020 1097 0000 7402 0306 6404 ulokowanych było 

720,00 złotych.  

Fundacja nie posiadała żadnych środków w gotówce.  

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa

handlowego

Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

h)  nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych

W 2018 rok Fundacja nie nabyła środków trwałych.

8. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje

w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Na Fundacji na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ciążyły zobowiązania podatkowe.

W 2018 roku nie została przeprowadzona kontrola Fundacji.

9. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

10. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej

równowartość 10 000 euro.

11. Załącznik:

-Sprawozdanie finansowe w tym rachunek wyników i bilansów.

Warszawa, dn. 31.12.2019 r. 

Tymoteusz Zych 

Prezes Zarządu  

Jerzy Kwaśniewski  

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 

zychb
Stempel




