Kraków, dnia 22 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2016
1. Nazwa fundacji
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
2. Siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres
poczty elektronicznej
30-103 Kraków, ul. Tatarska 9/26, 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
Kamil Mamak – członek zarządu
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
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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;
d) sprzedaż wydawnictw Fundacji, w szczególności sprzedaż detaliczna
lub hurtowa za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i Internetu, oraz ich
dystrybucja.
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7.3. Opis głównych zdarzeń prawnych
W 2016 r. Fundacja wydała następujące książki:
 Agnieszka Barczak-Oplustil, Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym
 Mikołaj Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne
 Andrzej Światłowski (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione
 Mikołaj Małecki (red.), Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania
 Paweł Czarnecki (red.), Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania
W 2016 r. Fundacja objęła patronat nad następującymi wydarzeniami:
 „Krakowskie Wieczory Karnistyczne”, organizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ
 IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego, organizowany przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych. Termin: 9-10
czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 Konferencja naukowa "Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa", organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Termin: 7 maja 2016 r. o godz. 9:00 w
Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2016 r. Fundacja przygotowała następujące ekspertyzy prawne:
 Opinia do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, druk nr 846, Sejm VIII kadencji
 Opinia w sprawie odpowiedzialności karnej uczestnika programu bug
bounty (na gruncie polskiego Kodeksu karnego)
Fundacja przygotowała we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, w ramach realizowanego przez Centrum projektu Copernicus Collage, kurs dydaktyczny „Wprowadzenie do prawa karnego”.
Fundacja postanowiła przeznaczyć wszystkie środki finansowane zgromadzone na rachunku bankowym Fundacji na działalność statutową w roku
2016.
Fundacja uchwaliła zlecenie przygotowania intra dla filmów Fundacji Panu
Krzysztofowi Raczkowskiemu.
Fundacja uchwaliła powołanie grupy badawczej „Metadydaktyka prawa
karnego”, której przewodniczącym został Mikołaj Małecki.
Fundacja uchwaliła powołanie grupy badawczej „Prawo karne jutra”, której
przewodniczącym została Agnieszka Barczak-Oplustil.
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Fundacja uchwaliła dokonanie zwrotu kosztów udziału w IX Ogólnopolskim
Zjeździe Katedr Prawa Karnego i Kryminologii doktorantom i pracownikom
Katedry Prawa Karnego UJ, w ramach projektu organizowanego przez
grupę badawczą Fundacji „Prawo karne jutra”.
Fundacja uchwaliła dokonanie zwrotu kosztów udziału w seminarium naukowym „Blankiety w prawie karnym” doktorantom i pracownikom Katedry
Prawa Karnego UJ, w ramach projektu organizowanego przez grupę badawczą Fundacji „Prawo karne jutra”.
Fundacja uchwaliła zawarcie współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer
S.A., w ramach której wydawnictwo to będzie mogło uzyskiwać licencję
wyłączną do wersji elektronicznych publikacji Fundacji w cenie 150 zł brutto na arkusz wydawniczy.
Fundacja uchwaliła zawarcie umowy z wydawnictwem Woltres Kluwer.
S.A., na mocy której wydawnictwo to uzyska licencję wyłączną do wersji
elektronicznej publikacji ‘Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz’ w
cenie 12.000 zł brutto.
Fundacja uchwaliła powierzenie Adamowi Behanowi obsługi strony internetowej czasopisma naukowego ‘Journal of Helath Law and Bioethics” do
końca 2017 r.
Fundacja uchwaliła zmianę treści umowy z BONUM Ewa Wojasińska w
postaci zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzenia usług księgowych o 5 %.
Fundacja postanowiła stworzyć komentarz on-line do prawa karnego.
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: 7919,46 zł
10.2. Przychód z działalności gospodarczej: 56 039,02 zł
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10.3. Wynik działalności gospodarczej: 31 247,39 zł
11. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
40 548,17
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
11 049,23
c) działalność gospodarczą
24 791,63
d) pozostałe koszty
3199,99
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
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17. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Alior Bank: 105 033,36 zł (stan na dzień 31 grudnia 2016 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
20. Nabyte pozostałe środki trwałe

Brak

21. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 208 260,50 zł
Wartość zobowiązań: 2776,60 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: 428 zł
CIT-2: podatek dochodowy: 46 zł
PIT-4R: 805 zł
PIT-8AR: 36 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

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja ul. Tatarska 9/26 30-103 Kraków fundacja@kipk.pl
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