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Kraków, dnia 22 grudnia 2018 r. 
 
 

Sprawozdanie z działalności za rok 2017 
 
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 Rzeczypo-
spolitej Polskiej 
Rozwój nauki prawa karnego i prawa medycznego oraz integracja środo-
wiska naukowego 
Popularyzacja wiedzy o prawie w społeczeństwie 
Wspieranie procesu dydaktycznego i edukacji w zakresie wiedzy o prawie 
Pomoc dla najlepszych uczniów, studentów i doktorantów 
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7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realiza-
cji 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 dydak-
tycznych i popularyzatorskich; 
e) działalność ekspercka, opiniodawcza i doradcza; 
f) organizacja wydarzeń naukowych, w szczególności krajowych i mię-
dzynarodowych 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 nauko-
we lub prowadzących zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa Karnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
k) współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi, samo-
rządami 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 czaso-
pism oraz innych materiałów naukowych, popularyzatorskich oraz infor-
macyjnych w zakresie nauk prawnych; 
b) działalność ekspercka, opiniodawcza i doradcza, związana z opraco-
wywaniem ekspertyz, raportów, opinii prawnych i projektów aktów norma-
tywnych;  
c) działalność naukowa, szkoleniowa i edukacyjna, związana z organiza-
cją i przeprowadzaniem konferencji, wykładów, szkoleń, praktyk zawodo-
wych i wyjazdów naukowych; 
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 
 
W 2017 r. Fundacja wydała następujące książki: 
 Włodzimierz Wróbel, Zasady intertemporalne w prawie karnym proce-

sowym. 
 Dominik Zając, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za gra-

nicą. 
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 Przemysław Cychorz, Konstytucyjny standard prawa karnego mate-
rialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. 

 Witold Zontek, Modele wyłączania odpowiedzialności karnej. 
 Małgorzata Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako 

środek zabezpieczający w świetle badań aktowych. 
 Andrzej Światłowski (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu 

orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione. 
 Daria Kucyper, Kamil Mamak , Wojciech Płóciennik (red.), Funkcjono-

wanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań. 

 
Współorganizacja wydarzeń: 

 Fundacja współorganizowała V Krakowskie Forum Karnistyczne, które 
odbyło się 9 czerwca. Pozostałymi współorganizatorami byli: Czasopi-
smo Prawa Karnego i Nauk Penalnych; Katedra Prawa Karnego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego; Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie; 
Sąd Okręgowy w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Proku-
ratorów „Lex Super Omnia”. 

 Wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwerystetu Jagielloń-
skiego Fundacja zorganizowała spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem 
Waltosiem pt. Postawy naukowców wobec władzy. Spotkanie odbyło 
się 30 maja.  

 Wspólnie z Krakowską Izbą Adwokacką Fundacja zorganizowała dys-
kusję pt. Karnoprawne aspekty obrotu dopalaczami.  Dyskusja zalicza-
na była do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – 
uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Spotkanie odbyło 
się 11 maja. 

 
Udział w projektach 
 
 18 kwietnia Fundacja uruchomiła  portal Kane24.com. Jest to portal 

poświęcony prawu karnemu i wszystkiemu, co z nim związane: wyda-
rzeniom, polityce, opiniom i nauce. Karne24.com jest czasopismem in-
ternetowym wpisanym do rejestru czasopism pod nr 3059 (53/17), 
ISSN: 2544-9052. 

 Fundacja współorganizowała kurs on-line wspólnie z Copernicus Col-
lege i Katedrą Prawa Karnego UJ pt. Wprowadzenie do prawa karne-
go. Kurs rozpoczął się 1 marca.  

 Fundacja rozpoczęła wydawanie po angielsku czasopisma "Journal of 
Health Law and Bioethics", poświęconemu szeroko rozumianemu pra-
wu medycznemu. 
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Działalność ekspercka  

 Dr Mikołaj Małecki wraz z Adrianem Dudą przygotowali w imieniu Fun-
dacji opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji.  

 Dr Mikołaj Iwański przygotował opinię w związku z konsultacjami pu-
blicznymi do ustawy o jawności życia publicznego, zarządzonymi pi-
smem Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych z dnia 25.10.2017 r., 
znak DPN.WP.10.185.2017.BS 

 
Pozostała aktywność Fundacji: 

 Honorowy patronat nad konferencją organizowaną przez Koło Nauko-
we Prawa Medycznego UJ pt. "Reforma służby zdrowia - progres czy 
regres w ochronie praw pacjentów?", która odbyła się 12 maja w Kra-
kowie. 

 Fundacja ufundowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu z 
części szczególnej prawa karnego, organizowanego przez Koło Na-
ukowe Prawa Karnego TBSP UJ.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
23 stycznia 2017 r.  

 W maju 2017 r. w ramach działalności zespołu „Metadydaktyka prawa 
karnego” odbył się wyjazd badawczy, ufundowany przez Krakowski In-
stytut Prawa Karnego, poświęcony popularyzacji prawa karnego w so-
cial mediach jako jednej z form dydaktycznych. 

 
 
9. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 
W załączeniu 
 
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnie-
niem 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 pro-
wadzono 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: 2 500,00 zł 
 

10.2. Przychód z działalności gospodarczej: 116 630,23 zł 
 

10.3. Wynik działalności gospodarczej: 81 064,87 zł 
 
 



 5 

11. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 
a) realizację celów statutowych 
84 794,13 zł 
 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 
21 193,46 zł 
 
c) działalność gospodarczą 
35 565,36 zł 
 
d) pozostałe koszty 
737,00 zł 
 
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 po-
działem 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 wynagrodze-
nia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów funda-
cji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 
 
Brak 
 
15. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
Brak 
- umowy o dzieło + prawa autorskie – 29 911,80 zł  
 
16. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według 
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przy-
znania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 
takich pożyczek 
 
Brak 
 
17. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
 
Alior Bank: 114 517,50 zł (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)  
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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 statystycz-
nych 
 
Wartość aktywów: 204 236,90 zł   
 
Wartość zobowiązań: 13066,75 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 
 
CIT-8: podatek dochodowy: 289 zł 
PIT-4R: 1034 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 


