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Sprawozdanie merytoryczne 2019 

Fundacji Instytut Wolności 

 

I. Podstawowe informacje 

Nazwa: Fundacja Instytut Wolności 

Adres: ul. Hoża 27/14, 00-521 Warszawa 

Numer KRS: 0000417714 

E:mail: biuro@instytutwolnosci.pl 

Wpis do rejestru: 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 Antas 

 

Rada Fundacji: 

Krzysztof Aleksander Zakrzewski 

Rafał Franciszek Dutkiewicz 

Wojciech Ryszard Morawski 

Krzysztof Paweł Pawłowski 

Wojciech Bogusław Szczurek 

 

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; 
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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 Fundację Instytut Wolności od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku 

 

V edycja Szkoły Przywództwa – program edukacyjny i liderski, największy cykliczny projekt Instytutu 

Wolności rozpoczęty w 2015 roku. Uczestnicy projektu to młodzi specjaliści w wieku 25-40 lat, 

wyróżniający się swoim zaangażowaniem w życie społeczno-polityczne oraz biznesowe Polski.  

V edycja Szkoła Przywództwa była realizowana od września do grudnia 2019 r. W czasie trwania V 

edycji Szkoły Przywództwa odbywały się warsztaty i wykłady z przedsiębiorcami, politykami i 

samorządowcami, trenerami i dziennikarzami. Wśród nich znaleźli się Katarzyna Pisarska, Jadwiga 

Emilewicz, Piotr Ciacek, Sławomir Dębski, Patryk Grzeszczuk, Wojciech Hann, Zbigniew Jagiełło, Jan 

Śpiewak, Sławomir Jastrzębowski, Jurasz Witold, Knott Jonathan, Łukasz Jasina, Michta Andrew, 

Moczulski Marek, Osica Olaf, Pawiński Krzysztof, Przewięźlikowski Paweł, Pyffel Radosław, Siemoniak 

Tomasz, Siwiński Jacek, Szewko Wojciech, Śliż Wojciech, Warzecha Łukasz, Witucki Maciej, Zybała 

Andrzej, Zybertowicz Andrzej. 

Poprowadzono zajęcia z takich tematów jak gospodarka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, 

polityka czy media. Uczestnicy poznali dobre praktyki zaczerpnięte z wojskowości i edukacji, wielkich 

przedsiębiorstw i start-upów. Pojawili się też najlepsi eksperci ds. międzynarodowych, którzy 

opowiadali o Chinach, Rosji, USA, Ukrainie i Niemczech czy dyplomacji publicznej. Szkoła Przywództwa 

była też świetną okazją do networkingu – poznania nowych osób, wymiany kontaktów dla realizacji 

wspólnych projektów. 

Program ukończyło 86 osób, które uzyskały status absolwenta. W V edycji Szkoły Przywództwa wzięło 

udział 100 osób, jednak część nie spełniła wytycznych, tym samym nie uzyskując tytułu absolwenta.  

 

Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – W 2019 Instytut Wolności wspierał działalność Klubu 

zrzeszającego  absolwentów poprzednich edycji Szkoły Przywództwa. 14 września 2019 roku w ramach 
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działań Klubu Absolwenta odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Absolwentów w Warszawie. W czasie 

spotkania odbył się wykład o polityce zagranicznej Polski wygłoszony przez Jacka Czaputowicza, wykład 

Joanny Pawlak, szefowej Wirtualnej Polski o zaufaniu do pracowników oraz wykład Artura 

Kurasińskiego o zagrożeniach i możliwościach związanych z nowymi technologiami i gigantami rynku 

cyfrowego. W ramach Kongresu Absolwenci wzięli również udział w hackathonie "Gra o Polskę" we 

współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Celem hackathonu była praca nad koncepcją 

promowania wizerunku Polski na świecie. Grupa absolwentów, która przygotowała zwycięski projekt 

„Ask about Poland” została zaproszona 4 grudnia 2019 r. na spotkanie z dyrekcji Departamentu 

Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz dyrekcją Instytutu Polskiego w Londynie. Spotkanie obyło 

się w siedzibie MSZ i było prowadzone z formie wideokonferencji z organizacją z Londynu.   

 

Projekt Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych 

rozwiązań między biznesem, polityką i NGO –  w 2019 roku Instytut Wolności kontynuował realizację 

projektu mającego na celu wsparcie rozwoju młodych specjalistów. Przedsięwzięcie skoncentrowane 

było na kluczowych dla rozwoju Polski obszarach tematycznych tj. bezpieczeństwo, relację 

międzynarodowe, ekspansja zagraniczna, budowanie strategii i procesu legislacyjnego.  Program 

skierowany był do 40 młodych specjalistów, w tym absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu 

Wolności. Projekt dał im możliwość wzmocnienia 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 ramach projektu odbywały się warsztaty ekspercie prowadzone przez renomowanych specjalistów 

oraz warsztaty wewnętrzne prowadzone przez uczestników programu dla pozostałych osób biorących 

udział w projekcie. W 2019 roku odbyło się 13 warsztatów eksperckich oraz 7 warsztatów 

wewnętrznych. 

Lista warsztatów eksperckich: 

1. 19.01.2019 – „Warsztaty dziennikarskie i kontakt z mediami” Sławomir Jastrzębowski z 

firmy R4S, były redaktor naczelny Super Expresu.  

2. 19.01.2019 – warsztaty przywódcze „Pogodne przywództwo” Bernard Fruga. 

3. 02.02.2019 – „Procedury opuszczenia UE przez Wielką Brytanię – Brexit” Dariusz Rosiak, 

zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu do wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii 

4. 02.02.2019 –  „Brytyjska scena polityczna” Łukasz Jasina ekspert Polskiego Instytutu Spraw 

międzynarodowych (PISM) – zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu do wizyty 

studyjnej w Wielkiej Brytanii 

5. 30.03.2019 – „Innowacje jako element budowy wartości przedsiębiorstwa" (w tym: 

Innowacje a wartość przedsiębiorstwa, Organizacja działalności innowacyjnej w 

przedsiębiorstwie, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie)  dr Tomasz Pilewicz ze 

Szkoły Głównej Handlowej. 

6. 30.03.2019 – „Od turbokapitalizmu do wojny z rynkami - przemiany polityczno-

gospodarcze w Turcji za rządów Tayyipa Erdoğana" – Karol Wasilewski ekspert Polskiego 

Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). 

7. 06.04.2019 –  „Współpraca z partnerem chińskim, jak znaleźć jak zweryfikować”Marek 

Orzechowski - przedsiębiorca, grupa ACTION SA; z Chinami związany od ponad 15 lat jako 

miłośnik chińskiej tradycji i historii oraz uczestnik różnych projektów biznesowych. 

Specjalizuje się w przygotowaniu produktów i ich dostosowywaniu do potrzeb 

konsumentów w Chinach i Polsce. 
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8. 06.04.2019  – „Transfer innowacji ze startupów do korporacji” Artur Racicki, przedsiębiorca 

z branży technologicznej 

9. 11.05.2019 – „Komunikacja biznesowa z Azjatami” Radosław Pyffel, dziennikarz, 

publicysta, socjolog, założyciel think tanku Centrum Studiów Polska-Azja, były 

przedstawiciel Polski i alternate director w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych 

10. 11.05.2019 – „Czy warto robić karierę w sektorze zbrojeniowym? Uwarunkowania 

funkcjonowania polskiego sektora obronnego” Wojciech Pawłuszko, radca prawny 

specjalizujący się w regulacjach prawnych sektora zbrojeniowego 

11. 29.06.2019 – „Polska kultura umysłowa” dr Andrzej Zybała, wykładowca Szkoły Głównej 

Handlowej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej. 

12. 19.10.2019 – „Jak nowoczesny mentoring zmienia przywództwo” Agnieszka Kaseja,  

akredytowany coach i mentor EMCC, ICF, superwizor Izby Coachingu. 

13. 19.10.2019 – „Zarządzanie kryzysem” Igor Janke, prezes Instytutu Wolności. 

Lista warsztatów wewnętrznych: 

1. 13.07.2019 – „Networking i jego praktyczne zastosowanie” Artur Sójka 

2. 16.10.2019 – „Odpowiedzialność osobista członków zarządu. Czyli jak robić fajne rzeczy i 

nie szkodzić sobie" Przemysław Antas 

3. 16.10.2019 –  „Odpowiedzialność podatkowa członków zarządów spółek i organizacji 

pozarządowych” Przemysław Antas 

4. 19.11.2019 – „Project management w korporacji” Mariusz Karłowski 

5. 26.11.2019 –  „Kariera w instytucjach UE oraz priorytety Unii Europejskiej na najbliższe 5 

lat” Aleksander Siemaszko 

6. 26.11.2019 –  „Tajemnica przedsiębiorstwa (po zmianach)” Kamila Anna Mróz 

7. 26.11.2019 – „Budowanie wizerunku, jako autora, współpracownika, eksperta – jak 

powinny wyglądać narzędzia, którymi się posługujemy w kontaktach” Agata Wittchen-

Barełkowska 

W ramach programu w 2019 roku przeprowadziliśmy 2 wizyty studyjne do Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych. Wizyty zakładały zdobycie dobrych praktyk z działających tam instytucji, opisanie ich i 

popularyzowanie ich w Polsce oraz nawiązywanie kontaktów z instytucjami rządowymi i 

pozarządowymi.  

Londyn, Wielka Brytania – termin wyjazdu: 10-13.04.2019. Uczestnicy to grupa 12 osób biorących 

udział w projekcie. W trakcie wizyty w Londynie zorganizowano spotkania w renomowanych 

brytyjskich instytucjach a także polskich organizacjach polonijnych. W trakcie pobytu w wielkiej 

Brytanii odbyły się wizyty w: Royal United Service Institute (RUSI), Opean Europe, Scottish 

Government, Polish City Club, Adam Smith Institute, Polish Cultural Institute, Ognisko Polskie w 

Londynie, Polish Professionals in London oraz Foreign and Commonwealth Office. Podsumowaniem 

wizyty w Londynie było spotkanie z Ambasadorem RP w Londynie panem prof. Arkadym Rzegockim w 

Ambasadzie RP w Londynie. 

Waszyngton DC., Stany Zjednoczone – termin wyjazdu: 22-28.09.2019. Uczestnicy to grupa 15 osób. 

Zorganizowano spotkania w kilkunastu think-tankach, uczestnicy wzięli udział w dwóch konferencjach, 

odwiedzili Kongres, jeden uniwersytet, Bank Światowy oraz ambasadę RP. Uczestnicy mieli możliwość 

przyjrzeć się z bliska jak działają najbardziej renomowane na świecie amerykańskie think-tanki a także 

porozmawiać z ich ekspertami.  Pierwszego dnia pobytu w Waszyngtonie, delegacja Instytutu Wolności 

wzięła udział w całodniowej  konferencji CEPA Forum organizowanej co roku przez Central European 

Policy Analysis. Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach: w Mercatus Cneter przy George Mason 
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University, w Hudson Institute, w German Marshall Fund, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, 

w American Institute for Contemporary German Studies na John Hopkins University, w Center for 

Strategic and International Studies (CSIS), w Center for the Study of Statesmanship na Catholic 

University of America,  Herritage Fundation, American Enterprise Institute oraz w Atlantic Council. 

Wizytę w Stanach zakończyło wizyty spotkanie z ambasadorem RP w Waszyngtonie panem Piotrem 

Wilczkiem.  

W ramach wizyt studyjnych powstały raporty, które zostały opublikowane na stronie internetowej 

Instytutu Wolności: 

1. Relacja i raport z wizyty Instytutu Wolności w Londynie (2019) 

2. Relacja i raport z wizyty Instytutu Wolności w Waszyngtonie (2019) 

W 2019 odbyły się również 4 warsztaty ekspertów zagranicznych jako rezultat przeprowadzonych wizyt 

studyjnych. Lista warsztatów ekspertów zagranicznych: 

1. 16.09.2019 „Sytuacja wewnętrzna oraz międzynarodowa na Ukrainie po wyborach 

prezydenckich w 2019 r.” Yevhen Mahda - jeden z czołowych ukraińskich politologów, 

autor badań nt. przeciwdziałania rosyjskiej agresji hybrydowej. Dyrektor Instytutu 

Światowej Polityki, docent Politechniki Kijowskiej 

2. 22.09.2019 „Acton Institue Overview” Michael Severance, Acton Institute.  

3. 19.10.2019 „Niemcy w Europie" Kai-Olaf Lang – ekspert ds. polityki zagranicznej w German 

Institute for International and Security Affairs 

4. 19.10.2019 „Imitation games. Highs aln lows of Westernisation" Ben Sixsmith -  pisarz, 

dziennikarz, publikował m.in. dla Quilette, First Things, The Sectator, The Catholic Herald, 

The Americna Conservative American Affairs 

W ramach projektu w 2019 roku wydano 5 numerów czasopisma „Polska w Praktyce” oraz ekspresy 

międzynarodowe w tymże roku. W roku 2019 zorganizowano również 3 debaty: 

1. 13.02.2019 „Szczerość, konflikt, współpraca. Warszawa i Berlin w następnej dekadzie” w 

debacie wzięli udział: Łukasz Warzecha dziennikarz, publicysta m.in. Do Rzeczy, Leo 

Musbach project manager w Departamencie Inwestycji Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

– PAIH, Aleksandra Rybińska – politolog, dziennikarka portalu wPolityce.pl i Tygodnik Sieci, 

członek zarządu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN); śp. Andrzej Godlewski 

– dziennikarz, ekspert ds. europejskich, wykładowca Uniwersytet SWPS. Teksty o polityce 

europejskiej i relacjach polsko-niemieckich publikuje m.in. w Dziennik Gazeta Prawna i 

serwisie NBP obserwatorfinansowy.pl, Patryk Szostak (moderacja) – koordynator projektu 

“Polska – Niemcy. Nowe relacje” w Instytucie Wolności. Redaktor magazynu “Polen Aktuell 

– Politik, Wirtschaft Und Gesellschaft”.  

2. 13.08.2019 „Wielka czy Mała Brytania? UK, UE i Polska w nowym rozdaniu". Patryk Szostak 

ekspert Instytutu Wolności, Przemysław Biskup ekspert ds. Wielkiej Brytanii w Polskim 

Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Katarzyna Sobiepanek niezależny ekspert, 

redaktor portalu „UK Politics po polsku”. 

3. 24.10.2019 „Polska w Epoce Trumpa. Czy możemy polegać na Ameryce”, w której wzięli 

udział: Marek Świerczyński – redaktor Polityki Insight, Michał Baranowski –dyrektor 

German Marshall Fund Warsaw, Tomasz Wróblewski – prezes Warsaw Enterprise Institute. 

Debatę prowadził Igor Janke, prezes Instytutu Wolności 
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Czasopismo „Polska w Praktyce” – w 2019 Fundacja kontynuowała wydawanie dwumiesięcznika 

dotyczącego praktycznej strony polskiej rzeczywistości. Czasopismo funkcjonuje od czerwca 2018 r. 

Redaguje je zespół ekspertów IW oraz osób ze środowiska Absolwentów programu Szkoła 

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 2019 r. zostało opublikowane 5 numerów czasopisma, których redaktorką 

naczelną była Agata Wittchen-Berełkowska.  

1. „Tak daleko, tak blisko. Polska-Niemcy”, 

2. „Propozycje dla Europy”,  

3. „Wszyscy mówią: brexit. Polska i Wielka Brytania”,  

4. „Polska w praktyce. Czas podsumowania”, 

5. „Spojrzenie z dystansu. Wizyta studyjna w USA”. 

Wszystkie wydania czasopisma były opublikowane na stronie internetowej Fundacji Instytut Wolności, 

promowane w mediach społecznościowych oraz rozsyłane w newsletterze Fundacji.  

 

Ekspresy Międzynarodowe – w 2019 Instytut Wolności kontynuował wydawanie ekspresów 

międzynarodowych, w ramach których prezentowane są kluczowe wydarzenia w 4 krajach kluczowych 

z punktu widzenia Polski (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina). Ekspresy są publikowane na stronie 

IW oraz wysyłane w formie newsletteru. Ekspresy zawierają najważniejsze informacje z dwóch tygodni 

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

opiniotwórczych i dziennikarskich. W 2019 roku opublikowaliśmy 83 numery ekspresów 

międzynarodowych.  

Ekspres amerykański – 22 numery  

1. styczeń 2019, nr 15 

2. luty 2019, nr 16 i 17 

3. marzec 2019, nr 18 i 19, 20 

4. kwiecień 2019, nr 21 i 22 

5. maj 2019, nr 23 i 24 

6. czerwiec 2019, nr 25 i 26 

7. lipiec 2019, nr 27 i 28 

8. sierpień 2019, nr 29 i 30 

9. wrzesień 2019, nr 31 i 32  

10. październik 2019, nr 33 i 34  

11. listopad 2019, nr 35 i 36  

Ekspres brytyjski – 17 numerów  

1. styczeń 2019, nr 12 i 14 
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2. luty 2019, nr 15 i 16 

3. marzec 2019, nr 17 i 18 

4. kwiecień 2019, nr 19  

5. czerwiec 2019, nr 20 

6. lipiec 2019, nr 21  

7. sierpień 2019, nr 22 i 23 

8. wrzesień 2019, nr 24  

9. październik 2019, nr 25 i 26 

10. listopad 2019, nr 27 i 28 i 29 

Ekspres ukraiński – 21 numerów  

1. styczeń 2019, nr 14 i 16  

2. luty 2019, nr 17 i 18 

3. marzec 2019, nr 19 i 20 

4. kwiecień 2019, nr 21 (specjalny), 22, 23, 24 

5. maj 2019, nr 25 

6. czerwiec 2019, nr 26 i 27 

7. lipiec 2019, nr 28 

8. sierpień 2019, nr 29 i 31  

9. wrzesień 2019, nr 32 

10. październik 2019, nr 33 

11. listopad 2019, nr 35  

12. grudzień 2019, nr 36 i 26 

Ekspres niemiecki – 23 numery  

1. styczeń 2019, nr 12 i 13 

2. luty 2019, nr 14 i 15  

3. marzec 2019, nr 16 i 17 

4. kwiecień 2019, nr 18 i 19, 20 

5. maj 2019, nr 21 i 22 

6. czerwiec 2019, nr 23 i 24 

7. lipiec 2019, nr 25 i 26 

8. sierpień 2019, nr 27 i 28 

9. wrzesień 2019, nr 29 i 30  

10. październik 2019, nr 31 i 32 

11. listopad 2019, nr 33 i 34 

 

Debaty, dyskusje i warsztaty – w celu popularyzacji efektów naszych działań, wymiany opinii i 

tworzenia nowych idei cyklicznie oraz wzmacniania wizerunku i rozszerzania sieci kontaktów w 2019 

organizowaliśmy również debaty i dyskusje.  

1. 13 lutego 2019 – debata „Szczerość, konflikt, współpraca. Warszawa i Berlin w następnej 

dekadzie.”  

2. 27 lutego 2019 – debata „Nowy prezydent Ukrainy. Czego możemy oczekiwać?” 

3. 13 sierpnia 2019 – debata „Wielka czy Mała Brytania? UK, UE i Polska w nowym rozdaniu.” 

4. 16 września 2019 – dyskusja „Kogo wybrali Ukraińcy? Okrągły stół z ukraińskimi politologami.” 
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5. 18 października 2019 – debata „Skazani na dobre relacje? Polska i Niemcy w niebezpiecznych 

czasach.” 

6. 24 października 2019 – debata „Polska w epoce Trumpa. Czy możemy polegać na Ameryce?” 

7. 30 października 2019 – debata „Bogaty jak Niemiec? Marzenia vs rzeczywistość polskiej 

gospodarki” 

8. 18 grudnia 2019 – „Sankcje wobec Rosji: obecny status, perspektywy, sukcesy i luki w 

wielostronnym międzynarodowym reżimie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej” - prezentacja 

raportu ukraińskich think-tanków 

 

Wzmacnianie Wizerunku Polski w Kręgach Opiniotwórczych – projekt realizowany przez Instytut 

Wolności w 2019 roku, jakiego celem było inicjowanie i umacnianie kontaktów dwustronnych między 

społeczeństwem Polski i społecznością międzynarodową, ekspertami i opinią publiczną w Niemczech 

oraz wzmacnianie zainteresowania Polską w obszarach istotnych tj. gospodarka i wzajemne relacje 

handlowe, rzeczowe spojrzenie na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Polsce, trudne tematy 

historyczne pomiędzy Warszawą a Berlinem, wizje rozwoju Unii Europejskiej, możliwe obszary 

współpracy, wyzwania na arenie międzynarodowej. W ramach projektu od 1 maja 2019 do 30 listopada 

2019 zrealizowano: 

1. 8 publikacji magazynu Polen Aktuell rozsyłanego newsletterem – 800 odbiorców newslettera,  

2. 17.09.2019 oraz 18.09.2019 – ekspercie debaty polsko-niemieckie  – 2 debaty z udziałem 8 

ekspertów z Polski i Niemiec (Berlin, Warszawa) 

3. debata polsko-niemiecka (publiczna) – 2 debaty dla szerszej publiczności z udziałem 8 

ekspertów z Polski i Niemiec (Berlin, Warszawa)  

4. 17.09.2019 oraz 18.09.2019 odbyły sięekspercie polsko-niemieckie debaty pt. Polish-German 

Debate w siedzibie Instytutu Wolności w Warszawie z udziałem następujących ekspertów 

polsko-niemieckich: Prof. Marek Cichocki, Christoph von Marschall, Phillip Fritz, Kai-Olaf Lang, 

Dr. Richard Herzinger, Lukasz Warzecha, dr. Hab. Konrad Poplawski, Łukasz Jasina, Patryk 

Szostak, Przemysław Barański.  

5. 18.09.2019 odbyło się w Świetlicy Wolności, Nowy Świat 6/12, Warszawa spotkanie publiczne 

pt. „Skazani na dobre relacje? Polska i Niemcy w niebezpiecznych czasach” z udziałem: Pawła 

Musiałka, Łukasza Jasiny, Kaia-Olaf Langa, Patryka Szostaka,  

6. 21.11.2019, spotkanie w ramach „Polnisch-Deutscher Stammtisch“ w głównym gmachu 

niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie z udziałem: Patryka Szostaka, 

Przemysław Barańskiego, Łukasz Jasiny, Łukasza Czernickiego, Andrzeja Kohut  oraz 30 

niemieckich gości,  

7. spotkanie typu Briefing – spotkanie w Berlinie z udziałem polskiego eksperta Patryka Szostaka,  

8. spotkanie ekspertów i przedsiębiorców – 30.10.2019 odbyło się spotkanie pt. „Bogaty jak 

Niemiec? Marzenia vs. Rzeczywistość polskiej gospodarki” z udziałem Andrzeja Siessa, Prof. 

Witoldem Orłowskim, Dr. Konradem Popławskim oraz Przemysława Barańskiego.  

9. Raport rekomendacji – Wydanie oraz prezentacja raportu z rekomendacjami. Dotarcie z 

wnioskami z raportu do 1500 odbiorców.   

 

Granica z ludzką twarzą - działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania przejść granicznych – 

projekt realizowany przez Fundację Instytut Wolności od 1 lutego do 30 września 2019 r., 

współfinansowany przez  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA. Projekt 

miał na celu zwrócenie uwagi polityków, dziennikarzy i opinii publicznej na problem funkcjonowania 
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granicy, stworzenie możliwych do wdrożenia i skonsultowanych z przedstawicielami administracji 

rozwiązań tego problemu. W 2019 roku odbyły się dwa seminaria eksperckie: 

1. 22-23.02.2019 – seminarium ekspercie w Warszawie, jego celem było przedyskutowanie 

sposobu działania grupy, omówienie głównych problemów związanych z tematem granicy. W 

seminarium wzięli udział przedstawiciele think-tanków i organizacji zajmujących się 

problematyką projektu. W spotkaniu wzięli udział min. Iryna Suszko – dyrektor Europy Bez 

Barier, Jurij Tanasijczuk – ekspert organizacji Nasze prawo (Lwów), Oleh Dubisz – pierwszy 

wiceprezydent Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jakub Łoginow – Port Europa oraz 

Aleksander Wiącek – prezes Fundacji Mobilności Aktywnej. 

2. 23-24.05.2019 – seminarium ekspercie w Kijowie, którego celem było dopracowanie założeń 

raportu eksperckiego oraz przedstawienia rekomendacji i możliwości ich wdrożenia. W 

seminarium wzięli udział eksperci z Polski i Ukrainy, przedstawiciele struktur rządowych i 

przedstawiciel Ambasady RP na Ukrainie. W seminarium wzięli udział min. Marek Porzycki – 

ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rusłan Minycz – analityk Europy Bez Barier, Ihor Tymoc 

– działacz i dziennikarz portalu polukr.net. oraz Mykoła Pohyba – zastępca kierownika zarządu 

przygranicznej kontroli Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.  

W ramach projektu wydany został raport „Granica z ludzką twarzą”, który został zaprezentowany 

podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie dnia 23 września 2019 r. oraz podczas 

spotkań w Warszawie. Przygotowany został również poradnik dla dziennikarzy „Jak pisać o granicy”, 

którego celem było wsparcie dziennikarzy w lepszym zrozumieniu tematu oraz aktualnych trendów i 

problemów występujących na granicy polsko-ukraińskiej. Zorganizowany został również konkurs dla 

dziennikarzy na najlepsze teksty o granicy: dzięki niemu 4 osoby z najciekawszymi tematami otrzymały 

finansowanie i odwiedziły osobiście 5 przejść granicznych. 

 

Działalność ekspertów IW – w 2019 r. intensyfikowaliśmy działalność ekspertów Instytutu Wolności. 

Eksperci występują jako komentatorzy w mediach, uczestniczą w debatach, tworzą treści dla „Polski w 

Praktyce” i „Ekspresów Międzynarodowych”.  

 

 

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 
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Kod 

PKD 

Nazwa Przeważające PKD 

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 502 184,76 

Przychody dot. Działalności odpłatnej 0,00  

Przychody dot. działalności gospodarczej 183 626,91 

Przychody z operacji finansowych 350,31  

Pozostałe przychody operacyjne 21 415,97 

Pozostałe przychody 0,00 

RAZEM PRZYCHODY 707 577,95 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody - koszty) = -26 906,91 

Stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł = Przychody z działalności gospodarczej stanowiły 26% przychodów 

Przychody były uzyskiwane wyłącznie poprzez przelew.  

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach  

Poniesione koszty: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 529 090,99 zł, w tym: 270,68 zł płatne gotówką, 

528 820,31 zł płatne przelewem 
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Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 

Koszty administracyjne 208 387,63 zł, w tym: 112,67 zł płatne gotówką, 208 274,96 płatne 

przelewem 

Pozostałe koszty 40 018,84 

RAZEM KOSZTY 777 497,46 

 

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 (przez cały 2019 rok: 55 osób, w tym 2 na umowę o pracę, 

19 tylko w oparciu umowę o dzieło, 34 na umowę zlecenie i dzieło) 

Zleceniobiorcy: 34 

 

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: 61 307,97 

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: 

208 078,83  zgromadzonych w gotówce: 5293,55 

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 
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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 stan na dzień 31.12.2019= 50 756  zł 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych = 0 zł (nadpłata w kwocie 2428,60 zł) 

 

ZUS - zobowiązanie: 1038,30 zł 

 

Fundacja za 2019 rok składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, VAT-

7K, VAT-UE. 

 

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 

 


