Kraków, dnia 22 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

1. Nazwa fundacji
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
2. Siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres
poczty elektronicznej
31-518 Kraków, ul. Orląt Lwowskich 14/3, fundacja@kipk.pl, www.kipk.pl
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS
21 stycznia 2015 r., 0000539746
4. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON
360590971
5. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja)
dr Mikołaj Małecki – prezes zarządu
dr Agnieszka Barczak-Oplustil – członek zarządu
dr Tomasz Sroka – członek zarządu
Kamil Mamak – członek zarządu
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6. Cele statutowe Fundacji
Troska o wysokie standardy tworzenia i stosowania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
Rozwój nauki prawa karnego i prawa medycznego oraz integracja środowiska naukowego
Popularyzacja wiedzy o prawie w społeczeństwie
Wspieranie procesu dydaktycznego i edukacji w zakresie wiedzy o prawie
Pomoc dla najlepszych uczniów, studentów i doktorantów
7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutkach finansowych
7.1. Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach:
a) prowadzenie badań naukowych;
b) tworzenie zespołów badawczych;
c) współpraca międzynarodowa o charakterze naukowym i edukacyjnym;
d) publikacja wyników badań naukowych, raportów, materiałów dydaktycznych i popularyzatorskich;
e) działalność ekspercka, opiniodawcza i doradcza;
f) organizacja wydarzeń naukowych, w szczególności krajowych i międzynarodowych konferencji i zjazdów naukowych;
g) organizacja szkoleń, praktyk zawodowych, spotkań dydaktycznych
i popularyzatorskich oraz wyjazdów edukacyjnych;
h) finansowanie grantów, publikacji i wydarzeń naukowych;
i) fundowanie stypendiów naukowych;
j) finansowanie zatrudnienia pracowników realizujących projekty naukowe lub prowadzących zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa Karnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego;
k) współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi, samorządami zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami
władzy państwowej i organizacjami pozarządowymi.
7.2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji
jej celów w następującym zakresie:
a) działalność wydawnicza, związana z publikowaniem książek i czasopism oraz innych materiałów naukowych, popularyzatorskich oraz informacyjnych w zakresie nauk prawnych;
b) działalność ekspercka, opiniodawcza i doradcza, związana z opracowywaniem ekspertyz, raportów, opinii prawnych i projektów aktów normatywnych;
c) działalność naukowa, szkoleniowa i edukacyjna, związana z organizacją i przeprowadzaniem konferencji, wykładów, szkoleń, praktyk zawodowych i wyjazdów naukowych;
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d) sprzedaż wydawnictw Fundacji, w szczególności sprzedaż detaliczna
lub hurtowa za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i Internetu, oraz ich
dystrybucja.
7.3. Opis głównych zdarzeń prawnych
Pierwszym przedsięwzięciem naukowym Fundacji było wydanie komentarza do wielkiej nowelizacji prawa karnego, która weszła w życie 1 lipca
2015 r. „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” pod redakcją
Włodzimierza Wróbla to licząca 1064 strony publikacja, napisana przez
zespół 21 autorów i wydana sumptem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Intensywna praca profesorów, pracowników i współpracowników
Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaowocowała
wydaniem najobszerniejszej na rynku publikacji omawiającej kompleksowo
wszystkie istotne zmiany w Kodeksie karnym, a także wybrane zmiany
w prawie wykonawczym, prawie o wykroczeniach i prawie karnym
skarbowym, zmieniające rzeczywistość prawną z dniem 1 lipca 2015 r.
Przygotowany przez nas komentarz to nie tylko dzieło o wysokiej jakości
merytorycznej, ale także publikacja o wyróżniających się parametrach edytorskich i estetycznych.
Fundacja, po rozpoznaniu rynku oraz weryfikacji danych w Komisji Nadzoru Finansowego, nie stwierdziwszy przeciwwskazań, uchwaliła zawarcie
umowy o prowadzenie rachunku bankowego z bankiem Meritum Bank ICB
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 7,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS
0000005245. Umowa dotyczy rachunku „Pakiet Meritum Bez Granic”
w walucie polski złoty (PLN).
Po rozpoznaniu rynku, fundacja uchwaliła zawarcie umowy prowadzenia
ksiąg rachunkowych z Ewą Wojasińską, prowadzącą działalność pod firmą
BONUM Ewa Wojasińska, z siedzibą: 32-087 Zielonki, ul. Krajobrazowa 2,
certyfikat księgowy nr 28064/2008, objętej obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Fundacja uchwaliła zakup hostingu
Business Cloud Starter – abonament roczny – serwer1531441 oraz
domen www.kipk.pl i www.jhlb.pl w firmie home.pl S.A., ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin, NIP: 8522103252.
Fundacja uchwaliła złożenie do sądu właściwego wniosku o rejestrację
czasopisma „Journal of Health Law and Bioethics”, określając, że jest to
kwartalnik w formie elektronicznej, jego siedziba jest tożsama z siedzibą
fundacji, redaktorem naczelnym czasopisma i osobą odpowiedzialną wg
art. 49a prawa prasowego ma zostać Tomasz Sroka. Fundacja uchwaliła
zawarcie umowy o współpracy dotyczącej zleceń na redakcję tekstów
prawniczych z firmą Labor Jacek Pawłowicz, Plac Bohaterów Getta 5/2,
30-547 Kraków, NIP 6922003487.
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Fundacja uchwaliła zawarcie umowy z Ewą Wojasińską, dotyczącej udostępnienia powierzchni magazynowej pod w/w adresem oraz prowadzenia
pod tym adresem w imieniu Fundacji sprzedaży publikacji wydawanych
przez Fundację, w tym wystawiania faktur, ewidencji sprzedaży w kasie
fiskalnej, pakowania oraz wysyłki publikacji. Fundacja uchwaliła podpisanie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie umowy o współpracy
przy wydawaniu „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, na mocy której między innymi fundacja staje się współwydawcą „Czasopisma
Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. Fundacja upoważniła Prezesa Mikołaja Małeckiego, na czas nieoznaczony, do każdorazowego reprezentowania Fundacji przy zawieraniu umów licencyjnych, dotyczących udzielenia
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie sublicencji na rozpowszechnianie utworów w określonym zeszycie czasopisma, na zasadach określonych w umowie łączącej Polską Akademię Umiejętności i Fundację.
Zarząd fundacji gruntownie przedyskutował kwestie związane z wydaniem
książki „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”. Fundacja uchwaliła zlecenie korekty językowej książki firmie Labor Jacek Pawłowicz, Plac
Bohaterów Getta 5/2, 30-547 Kraków, NIP 6922003487 oraz Zofii Sajdek.
Fundacja uchwaliła zlecenie wykonania projektu okładki i wyklejki komentarza, a także grafik na strony internetowe Bartoszowi Mamakowi. Fundacja uchwaliła zlecenie składu książki do druku firmie Przygotowalnia
Marcel Kotkowski, Łużycka 71c/9, 30-693 Kraków, NIP: 9471933919.
Fundacja uchwaliła zlecenie druku książki firmie Legra sp. z o.o., ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków, NIP 6772160178. Fundacja uchwaliła
zlecenie wykonania strony internetowej prezentującej książkę i sklepu
internetowego pod adresem www.nowelizacjakk.pl oraz strony internetowej fundacji pod adresem www.kipk.pl firmie AB Solutions Adam Behan,
NIP:7393280594, ul. Stańczyka 12 lok. 31, 30-126 Kraków, a także zlecenie w/w firmie zakupu dwóch dodatków informatycznych do obsługi sklepu.
Fundacja uchwala zakup domeny www.nowelizacjakk.pl oraz certyfikatu
RapidSSL – abonament roczny za pośrednictwem home.pl S.A., Zbożowa
4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252. Fundacja uchwaliła zakup rollup’u
z reklamą książki, według cen podanych na stronie internetowej sprzedawcy oferującego korzystne warunki.
Fundacja uchwaliła zgłoszenie się do podatku VAT (NIP-8, VAT-R) oraz
zakup dwóch kas fiskalnych, wraz z rolkami papieru do druku paragonów
w firmie oferującej korzystne warunki, a także materiałów niezbędnych do
pakowania książek i ich wysyłki.
Fundacja jako pożyczkobiorca uchwaliła zawarcie dwóch umów pożyczki
z Mikołajem Małeckim oraz Agnieszką Barczak-Oplustil, opiewające na
kwotę 20 000 zł każda, w celu zapewnienia płynności finansowej fundacji
przy wydawaniu pierwszej książki.
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Fundacja uchwaliła zawarcie umowy o warunkach i zasadach współpracy
ze spółką działającą pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – w celu uzyskania możliwości płatności elektronicznych w ramach sprzedaży książki
„Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”.
Fundacja uchwaliła przekazywać książkę „Nowelizacja prawa karnego
2015. Komentarz” do następujących księgarń: E.P. Kopacz. Księgarnia
Prawnicza, ul. Bracka 12; Księgarnia MICA, ul. Olszewskiego 2; Księgarnia Sądowa Jadwiga Barcik, ul. Przy Rondzie 7 na zasadzie zwrotnego
potwierdzenia odbioru i rozliczania sprzedanych egzemplarzy książki.
Fundacja uchwaliła zawarcie umowy z firmą kurierską DPD Polska Sp.
z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-020-41-10, na potrzeby sprzedaży książki „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”,
innych publikacji wydawanych przez fundację oraz jej bieżącej działalności, zgodnie z przedstawionym przez firmę cennikiem ze zniżkami, z dnia
2 lipca 2015 r. Fundacja uchwaliła zawarcie umowy z firmą Index Copernicus Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 701-032-66-98, dotyczącej ewaluacji na życzenie
„Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”.
Fundacja uchwaliła zlecenie dodruku 2000 egz. książki „Nowelizacja
prawa karnego 2015. Komentarz” firmie Legra sp. z o.o., ul. Albatrosów
10c, 30-716 Kraków, NIP 6772160178.
Zarząd przeprowadził dyskusję nad zleceniem wykonania Panu Adamowi
Behanowi dwóch stron internetowych: strony internetowej czasopisma
„Journal of Health Law and Bioethics” oraz strony internetowej Fundacji
oraz nad wysokością wynagrodzenia za przygotowanie powyższych stron
oraz już gotowej i funkcjonującej strony internetowej książki „Nowelizacja
prawa karnego 2015. Komentarz”. Zarząd uznał, że należy zlecić przygotowanie stron Panu Adamowi Behanowi. Zarząd przedyskutował kwestię
zawarcia z Panem Bartoszem Mamakiem umowy o dzieło, w oparciu
o którą zostałoby wypłacone Panu Mamakowi wynagrodzenie za przygotowanie przez niego projektu graficznego okładki książki „Nowelizacja
prawa karnego 2015. Komentarz”, projektu reklam i wizualizacji książki
„Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”, projektu roll-upu książki
„Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” oraz projektu pełnej identyfikacji Fundacji (logo, papeteria, itd.). Zarząd uznał za celowe zawarcie
powyższej umowy z wynagrodzeniem 2000 zł netto.
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Zarząd przeprowadził dyskusję nad propozycją modyfikacji umowy, zawartej z księgową – firma BONUM Ewa Wojasińska. Księgowa zaproponowała modyfikację wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Zarząd jednomyślnie zaakceptował propozycję modyfikacji umowy. Zarząd przeprowadził dyskusję nad udzieleniem dodatkowego rabatu księgarni PROFIT
z Warszawy na zakup kolejnych egzemplarzy książki „Nowelizacja prawa
karnego 2015. Komentarz”, ze względu na dobrą współpracę i zakup dużej
liczby egzemplarzy Komentarza.
Zarząd przeprowadził dyskusję nad wysokością wynagrodzenia dla autorów publikujących teksty w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie przyznawanie
autorom ryczałtowego wynagrodzenia, którego wysokość będzie zależna
od wielkości opublikowanego tekstu. Zarząd opowiedział się za stawkami
50 zł brutto dla tekstów o objętości poniżej jednego arkusza wydawniczego oraz 100 zł brutto dla tekstów o objętości równej lub większej niż jeden
arkusz wydawniczy.
Zarząd przeprowadził dyskusję nad ceną sprzedaży publikacji „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”. W dyskusji wskazano, że ze względu na zapowiadane przez rząd zmiany w kodeksie karnym i kodeksie
postępowania karnego, komentarz może ulegać dezaktualizacji. Z tego
względu Zarząd uznał za konieczne rozpoczęcie akcji obniżania ceny
komentarza, celem sprzedaży – z zyskiem – jak największej ilości egzemplarzy. Zarząd przedyskutował także kwestię wynagrodzenia dla autorów
tekstów do książki „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” uzależnionego od wielkości opublikowanego tekstu, zaś jego wysokość powinna
być obliczona z uwzględnieniem przelicznika w postaci ceny jednego
arkusza wydawniczego, który ustalono na 600 zł brutto.
Zarząd przeprowadził dyskusję nad odpowiedzią na trzy zapytania ofertowe, dotyczące kalkulacji kosztów opracowania tekstu naukowego z przypisami przed wydaniem publikacji (redakcja i dwukrotna korekta językowa)
trzech monografii prawniczych.
Zarząd uznał za celowe zorganizowanie akcji wyprzedaży ostatnich
egzemplarzy publikacji „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz”
w cenie 69 zł brutto. Zarząd przeprowadził dyskusję nad możliwością przekazania książki „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” jako
nagrody dla osób, które polubią strony internetowe na FB Fundacji i Katedry Prawa Karnego UJ jako osoba nr 500 (strona Fundacji) i osoba
nr 1000 (strona Katedry), a także jako nagrody dla trzech osób, które
zostaną laureatami konkursu z części szczególnej prawa karnego, organizowanego przez TBSP. Zarząd jednogłośnie wyraził poparcie dla powyższej inicjatywy.
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8. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
Wydawanie książek
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Pozostała działalność wydawnicze
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprzedaż hurtowa wydawnictw fundacji
Sprzedaż detaliczna wydawnictw fundacji prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Pozostała sprzeda detaliczna wydawnictw fundacji prowadzona poza
siecią sklepową, straganami i targowiskami
9. Odpisy uchwał zarządu fundacji
W załączeniu
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
10.1. Przychody statutowe:
dofinansowanie publikacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego: 16 968,55 zł
10.2. Przychód z działalności gospodarczej: 338 474,67 zł
10.3. Wynik działalności gospodarczej: 247 192,44 zł
11. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
14 233,51 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
13 391,12 zł
c) działalność gospodarczą
99 030,67 zł
d) pozostałe koszty
20 383,36 zł
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12. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
Brak
13. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
Brak
14. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Brak
15. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Brak
16. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania
takich pożyczek
Brak
17. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Alior Bank: 140 332,57 zł (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)
18. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem
tych spółek
Brak
19. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie
Brak
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20. Nabyte pozostałe środki trwałe
Brak
21. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 227 405,41 zł
Wartość zobowiązań: 6195,78 zł
22. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wynik finansowy tej działalności
Brak
23. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
VAT-7: kwota do przeniesienia na kolejny okres: 470 zł
CIT-2: podatek dochodowy: 11 zł
PIT-4R: 5942 zł
24. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona
w fundacji kontrola, a jeśli była – wyniki kontroli
Nie

Agnieszka Barczak-Oplustil

Mikołaj Małecki

Kamil Mamak

Tomasz Sroka

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ul. Orląt Lwowskich 14/3, 31-518 Kraków, fundacja@kipk.pl
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