
  

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 

Fundacji Instytut Wolności 

 
I. Podstawowe informacje 

 

Nazwa: Fundacja Instytut Wolności 

Adres: ul. Hoża 27/14, 00-517 Warszawa 

Numer KRS: 0000417714 

E:mail: biuro@instytutwolnosci.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XII Gospodarczy 

Data wpisu do rejestru: 30 kwietnia 2012 r. 

REGON: 146099436 

NIP: 7010340617 

  

Zarząd Fundacji: 

Prezes Zarządu: Igor Ziemowit Janke 

Członek Zarządu: Przemysław Barański 

Rada Fundacji: 

Rafał Franciszek Dutkiewicz 

Wojciech Ryszard Morawski 

Krzysztof Paweł Pawłowski 

Wojciech Bogusław Szczurek 

Krzysztof Aleksander Zakrzewski 



 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

 

Celem Fundacji jest: 

1. ochrona i promowanie idei wolności w sferze życia publicznego, gospodarki, badań naukowych, 

komunikacji oraz kultury, z poszanowaniem roli tradycji i kulturowego dziedzictwa wspólnoty 

euroatlantyckiej; 

2. wspieranie rozwoju polskiej demokracji oraz gospodarki, a także umacnianie międzynarodowej pozycji 

Polski, w tym w szczególności jej pozycji w Unii Europejskiej, rozumianej jako wspólnota wolnych 

narodów; 

3. umacnianie bezpieczeństwa Polski, w tym także bezpieczeństwa ekonomicznego oraz energetycznego; 

4. pogłębianie współpracy krajów Europy środkowo-wschodniej w sferze politycznej, gospodarczej, 

kulturalnej, naukowej oraz bezpieczeństwa; 

5. umacnianie sojuszu transatlantyckiego oraz pogłębianie współpracy pomiędzy Europą a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki w obszarze polityki, gospodarki, nauki i kultury 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Instytut Wolności jest niezależnym od partii politycznych think-tankiem. Ma on tworzyć idee i rzetelną wiedzę z 

najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki oraz upowszechniać ją przy wykorzystaniu 

tradycyjnych i nowych mediów. 

Założyciele Instytutu Wolności uważają, że głównym powodem niskiej jakości polskiej polityki i niskiej jakości 

pracy kolejnych rządów jest brak myślenia strategicznego, dlatego fundacja ma upowszechnić myślenie w 

kategoriach długoterminowych. 

Innym źródłem polskich problemów, według fundatorów, jest brak przejrzystego dialogu między biznesem i 

polityką. Instytut Wolności jest więc miejscem, w którym obie te grupy będą się spotykać i wzajemnie na siebie 

oddziaływać.  

 

Działania podjęte przez Instytut Wolności od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku: 

 

Projekty: 

Działania podjęte przez Fundację Instytut Wolności od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku  

Projekty:  

IV edycja Szkoły Przywództwa - program edukacyjny i liderski, największy cykliczny projekt IW. Uczestnicy 

projektu to młodzi specjaliści w wieku 25-40 lat, wyróżniający się swoim zaangażowaniem w życie społeczno-

polityczne oraz biznesowe Polski. Szkoła Przywództwa 2018 trwała od lutego do maja. W jej ramach odbywały 

się warsztaty i wykłady z przedsiębiorcami, politykami i samorządowcami, trenerami i dziennikarzami. Wśród 

nich znaleźli się Zbigniew Jagiełło, gen. Roman Polko, Charles Crawford, Bartosz Ciołkowski (MasterCard 

Europe), Wojciech Morawski, Tomasz Siemoniak, Mark Krawczyński Joanna Czarnecka, Tomasz Zaboklicki, 

Katarzyna Pisarska Maciej Witucki, Jacek Bartosiak, Bogusław Chrabota, Krzysztof Pawłowski, Paweł 

Przewięzlikowski, Wojciech Hann (Bank Gospodarstwa Krajowego), Krzysztof Pawiński, Witold Jurasz, Andrew 

Michta, Jan Ołdakowski, Radosław Pyffel, Olaf Osica, Marek Cichocki, Marcin Piasecki, Paweł Kowal, Igor Janke, 

Tomasz Sidewicz, Robert Mazurek, Piotr Ciacek, Martyna Kwiatkowska, Maciej Chudkiewicz, Patrycja 

Protasiewicz i Janusz Cieszyński. Poprowadzono zajęcia z takich tematów jak negocjacje, praca w zespole, 

przeprowadzanie zmiany czy doradztwo polityczne, zarządzanie w dużych przedsiębiorstwach, start-upach, 



wojsku, system edukacji. sprawy międzynarodowe (Chiny, Rosja, USA, Ukraina i Niemcy, dyplomacja publiczna i 

geopolityka). Program ukończyło, uzyskując status absolwenta, 95 osób.  

Klub Absolwenta SPIW – W 2018 kontynuowaliśmy wspieranie działalności Klubu Absolwenta zrzeszającego  

absolwentów poprzednich edycji Szkoły Przywództwa. Przeprowadziliśmy 10 spotkań tematycznych, podczas 

których występowali uczestnicy Klubu i dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym bądź naukowym. 

Odbyły się spotkania na następujące tematy:  „Strategiczny Przegląd Obronny od kuchni”, „Fintech & 

Blockchain - rewolucja czy przemijająca moda”, „Mit motywacji", „Przesmyk suwalski i jego znaczenie dla 

obronności Polski”, „Psychologia osobowości”, „Proces legislacyjny w Polsce”, „Podstawy negocjacji”, 

„Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych”, „Jak zorganizować imprezę na skalę światową. Doświadczenia 

COP24.”, „Biznesplan -wstęp do analizy finansowej”. 

Przywództwo. Poziom Wyżej- działanie mające na celu nowych, jakościowych elit biznesowych, politycznych, 

medialnych i naukowych. Skierowane jest do 40 młodych specjalistów, w tym absolwentów Szkoły 

Przywództwa. Daje im możliwość wzmacniania swoich kompetencji i poszerzanie wiedzy poprzez udział w 

warsztatach i wykładach, networking z innymi uczestnikami programu, a także zdobywanie umiejętności pracy 

eksperta w praktyce (komentarze, artykuły, analizy). W 2018 roku odbyło się 11 warsztatów eksperckich oraz 

cztery warsztaty wewnętrzne w ramach programu. Zajęcia prowadzili m.in. Olaf Osica b. dyrektor OSW, Joanna 

Czarnecka z firmy Provocare, Łukasz Warzecha, dziennikarz Do Rzeczy, prof. Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły 

Europejskiej, Konrad Popławski analityk OSW, Sebastian Płóciennik analityk PISM, Wojciech Konończuk analityk 

OSW, Daniel Rząsa z Google Poland, Wojciech Szewko specjalista od Bliskiego Wschodu, Witold Jurasz ekspert, 

dziennikarz, b. dyplomata, dr Michał Kuź ekspert Stiftung Genshangen, ppłk rez. Mariusz Rukat ekspert ds. 

cyberbezpieczeństwa, Zbigniew Lazar eksperta ds. komunikacji i PR.  

W ramach programu w 2017 przeprowadziliśmy wizyty studyjne na Ukrainę i do Niemiec. Wizyty zakładały 

zdobycie dobrych praktyk z działających tam instytucji, opisanie ich i popularyzowanie ich w Polsce; 

nawiązywanie kontaktów z instytucjami rządowymi i pozarządowymi. W Kijowie odwiedziliśmy m.in. Narodowe 

Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, System Publicznych Elektronicznych Zakupów Prozorro, Ministerstwo 

Sprawiedliwości Ukrainy, a także szereg think-tanków i instytucji państwowych. W Berlinie gościliśmy 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec Instytucie Polskim w Berlinie, think-tankach Stiftung 

Wissenschaft und Politik i Osteuropa Institut przy Freie Universitat Berlin, a także wielu innych organizacjach 

państwowych i pozarządowych. Po wizytach powstało 5 raportów opisujących spostrzeżenia uczestników na 

wybrany temat, bądź o wybranej organizacji.  

Ekspresy Międzynarodowe; dwutygodniki, newslettery, w ramach których prezentujemy kluczowe wydarzenia 

i trendy w 4 krajach świata kluczowych z punktu widzenia Polski (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina); 

oparte na źródłach z mediów i think-tanków z danych krajów. Skierowane do środowisk opiniotwórczych i 

dziennikarskich. W 2018 roku opublikowaliśmy 50 numerów „Ekspresów”. 

Czasopismo “Polska w Praktyce” funkcjonuje od czerwca 2018 r. Redaguje je zespół osób ze środowiska Szkoły 

Przywództwa. “Polska w Praktyce” to społeczno-polityczne czasopismo skierowane przede wszystkim do 

młodych specjalistów, dostępne w wariancie elektronicznym. Jego odbiorcami są specjaliści młodego i 

średniego pokolenia, przedstawiciele administracji publicznej, w tym instytucji kultury, przedsiębiorcy, 

menedżerowie oraz działacze organizacji politycznych. Podstawą koncepcji naszego działania jest skupienie się 

na prezentowaniu doświadczeń osób, głównie profesjonalistów młodszego i średniego pokolenia, praktycznie 

związanych z działalnością w kluczowych sektorach życia publicznego (administracja, organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, sektor prywatny). Dzięki temu chcemy wykształcić bazę wiedzy i doświadczeń mających 

pozwolić na kształtowanie i ścieranie się różnych wizji rozwoju. 

W 2018 r. ukazały się 4. numery czasopisma - “Trzy kapitalizmy: jaka droga dla Polski” (polityka ekonomiczna), 

“Jak zmienia się Ukraina” (reformy na Ukrainie i wpływ na Polskę), “Teraz my. Jak zmieniać urzędy i samorządy” 

(procesy zmian we władzach lokalnych), “Co po stuleciu” (wizja młodych specjalistów na przyszłość Polski) 

Publikowaliśmy w nich artykuły i wywiady m.in. Justina Li Fu Yina (ekonomista, Bank Światowy), Andrzeja 

Sadowskiego (prezydent Centrum im.Smitha), Krzysztofa Pawińskiego (założyciel firmy Maspex), Jarosława 



Kuisza (red. nacz. Kultury Liberalnej), Wojciecha Konończuka (OSW), Andrzeja Godlewskiego (Dziennik Gazeta 

Prawna), Pawła Musiałka (Klub Jagielloński), Sebastian Płóciennika (PISM).  

Biuletyn Instytutu Wolności – czasopismo zawierające opinie i komentarze do wybranych polityk publicznych 

oraz koncepcji polityki krajowej i międzynarodowej, w tym konkretnych ustaw i strategii. Zrezygnowaliśmy z 

jego wydania na rzecz formy bardziej zróżnicowanej i autorskiej, jaką jest magazyn „Polska w Praktyce”. W 

2018 roku opublikowaliśmy następujące numery Biuletynu: „Bezpieczna Polska: cyberbezpieczeństwo, 

świadomość obronna, przemysł zbrojeniowy”, „Więzy Trójmorza. Jak budować infrastrukturę w Europie 

Środkowej”, „Energetyka, infrastruktura, granica. Co naprawdę łączy, a co dzieli Polskę i Ukrainę?”.  

Duel Amical – współtworzenie publicystycznego portalu, w ramach którego komentowaliśmy problemy 

związane z Polską w języku angielskim i francuskim, wspólnie z partnerami z Węgier, Czech i Słowacji. Naszym 

celem było przedstawienie czytelnikom z Europy Zachodniej zrównoważonego obrazu naszego regionu. Łącznie 

w ramach projektu powstało 208 artykułów.  

Polska-Niemcy: Nowe relacje - projekt Instytutu Wolności mający na celu intensyfikację debaty polsko-

niemieckiej i pluralizację przekazu na temat wydarzeń w Polsce, który dociera do Niemców. W jego ramach 

zorganizowaliśmy szereg debat i konferencji z różnorodnym gronem niemieckich think-tanków i mediów. 

Publikowaliśmy newsletter “Polen Aktuell” oraz artykuły polskich ekspertów, które przesyłaliśmy do 

niemieckich elit opiniotwórczych. Braliśmy również udział w istniejących polskich  inicjatywach 

niemieckojęzycznych (np. auslandsdienst.pl). 

Działaność ekspertów IW – w 2018 r. intensyfikowaliśmy działalność ekspertów Instytutu Wolności. Eksperci 

występują jako komentatorzy w mediach, uczestniczą w debatach, tworzą treści dla „Polski w Praktyce” i 

„Ekspresów Międzynarodowych”. Aktualny skład grupy ekspertów: Przemysław Antas - prawo i podatki, Marek 

Budzisz – polityka Rosji i postsowiecki Wschód, Anna Urbańska - rynek pracy, Łukasz Chorchos - szkolnictwo 

wyższe, Maciej Grubiński - cyberbezpieczeństwo, Piotr Maicki - innowacje finansowe, Norbert Nowicki - 

samorządy i administracja, Maciej Piotrowski – polityka wschodnia, Patryk Szostak - Niemcy, Nicholas Siekierski 

- polityka amerykańska, Marcin Żuber - przedsiębiorczość.  

Debaty, dyskusje i warsztaty 

W celu popularyzacji efektów naszych działań, wymiany opinii i tworzenia nowych idei cyklicznie organizujemy 

dyskusje i debaty. Pozwala to również wzmacniać nasz wizerunek i tworzyć sieć kontaktów. W 2018 

zorganizowaliśmy kilkanaście debat i otwartych i zamkniętych warsztatów Odbywały się one również poza 

Warszawą: w Krakowie oraz Berlinie.  

 - Jak zmierzyć się z przeszłością? Polski pomnik w Berlinie. (Dieter Bingen i Emilie Mansfeld, Deutsches 

Polen-Institut, Florian Mausbach Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, dr Paweł Ukielski 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

 Polska – Ukraina – Rosja. Wielka polityka w Europie Środkowo-Wschodniej. (Wojciech Konończuk – 

OSW, Marek Budzisz – Instytut Wolności) 

 Jak zmienia się rosyjska armia?, Jacek Bartosiak, Nicholas Myers  

 Rozgrywka wokół praworządności. Węgry - UE., Bence Akos – Ministerstwo Sprawiedliwości Węgier) 

 Jak Polak reformował ukraińskiego giganta: rozmowa z Wojciechem Balczunem 

 Jak wygrać wybory. Praktyki ze świata. (Matthew Day – Daily Telegraph, Leo Mausbach – PAIH),  

 Idzie nowe. Krakowska debata wyborcza  

 Trzy kapitalizmy. O jakiej przyszłości marzymy (Bartosz Rydliński, Michał Wawer, Andrzej Sadowski 

Fundacja Instytut Wolności brała również aktywny udział jako partner w Europejskim Kongresie Gospodarczym, 

Europe Blockchain Summit blockchain neXt, Forum Przemysłowym w Krynicy. 

 

III. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej  

Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących obszarach wg PKD: 



Kod 
PKD 

Nazwa Przeważające PKD 

9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 

DZIAŁALNOŚĆ 
PRZEWAŻAJĄCA 

5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK  

5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA  

5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I 
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 

 

7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA  

7220Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK 
SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

 

7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH  

7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ  

8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

 

8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

 

8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 
 

 

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji Nie dotyczy 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

Przychody dot. działalności nieodpłatnej 513 627,93  

Przychody dot. Działalności odpłatnej 0,00  

Przychody dot. działalności gospodarczej 328 577,19  

Przychody z operacji finansowych 0  

Pozostałe przychody operacyjne 108,96  

Pozostałe przychody 0  

RAZEM PRZYCHODY 842 314,08 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody - koszty) = 127 934,97 

Stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł = Przychody z 

działalności gospodarczej stanowiły 39,01% przychodów 

Przychody były uzyskiwane wyłącznie poprzez przelew. 

VI. Informacja o poniesionych kosztach  

Poniesione koszty: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 451418,43 zł, w tym: -15 039,17zł płatne  gotówką -436379,26 zł 

płatne przelewem 

Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00,  

Koszty działalności gospodarczej 27183,91 zł , w tym: -67,50 zł płatne gotówką -27116,41 zł płatne przelewem 

Koszty administracyjne 227873,96 zł, w tym: -908,29 zł płatne gotówką, - 226965,67zł płatne przelewem 

Pozostałe koszty 7 902,81 zł 

RAZEM KOSZTY 714 379,11 



VII)  Dane o: 

a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Liczba osób zatrudnionych w fundacji = 2 

Zleceniobiorcy: 35 

 

b)  łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej -  0 zł 

 

c)  wysokości 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 

 

d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 76693,41zł 

e)  udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek - brak 

 

f)  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Rachunek WBK: 193 977,21 zł, 

5396,15 zł zgromadzonych w gotówce 

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

handlowego ze wskazaniem tych spółki - brak 

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

i)  nabytych pozostałych środkach trwałych - brak 

j)  wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych – brak 

 

VIII)  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności  

 

 Brak 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Podatek VAT - do rozliczenia z urzędem skarbowym = 15591  zł 

Podatek dochodowy od osób fizycznych = 0zł 

 

X. Czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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) 

Nie 


