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Kraków, 30.12.2022 
 
 

Sprawozdanie z działalności za rok 2021 
 
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 hab. Mikołaj Małecki – prezes zarządu 
 
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil – członek zarządu  
 
dr 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 
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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 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. 
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7.3. Opis głównych zdarzeń prawnych 
 
Fundacja wydała książki naukowe, w tym będące wynikiem grantów Naro-
dowego Centrum Nauki: 

1. „Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa” Adam Behan 
2. „Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za 

usiłowanie” Michał Wantoła 
3. „Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego” Michał 

Derek 
4. „Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe” redakcja: Agnieszka 

Barczak-Oplustil, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Andrzej Zoll 
5. „Swobodna ocena dowodów. Analiza interdyscyplinarna” Bartłomiej 

Kucharzyk 
6. „Prewencyjne pozbawienie wolności” Tomasz Sroka 
7. „Filozofia karania na nowo” Kamil Mamak 

 
Fundacja prowadziła także szeroko zakrojoną działalność ekspercką i po-
pularyzatorską.  

 
 

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: 169 631,05 zł 
 

10.2. Przychód z działalności gospodarczej: 169 916,20 zł 
 
Łączne dofinansowanie publikacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
122 331,65 zł 
 
10.3. Wynik działalności gospodarczej: 62 555,95 zł 
 
11. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 
a) realizację celów statutowych:  46 670,48 zł 
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b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 
48 417,18 zł 
 
c) działalność gospodarczą: 47 588,03 zł 
 
d) pozostałe koszty: 35 699,13zł 
 
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: 14 070,70 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:  68 989,73 zł (stan na dzień 31 grudnia 2021 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 
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21. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycz-
nych 
 
Wartość aktywów: 177 551,38 zł. 
 
Wartość zobowiązań: 7 789,95 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 zapłaty w 2021:  1 132 zł 
CIT-2: podatek dochodowy kwota do zapłaty za 2021 : 2 411 zł 
PIT-4R kwota do zapłaty za 2021: 1 903 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     
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