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Sprawozdanie merytoryczne 2020 

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: 

Rafał Franciszek Dutkiewicz 

Wojciech Ryszard Morawski 

Krzysztof Paweł Pawłowski 

 

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; 
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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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku 

 

6. edycja Szkoły Przywództwa – program edukacyjny i liderski, największy cykliczny projekt 

Fundacji 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. 6. edycja rozpoczęła się w zjazdem stacjonarnym 10-11 października 

2020 r., jednak ze względów pandemicznych zawieszono spotkania stacjonarne i wprowadzono 

dodatkowy element – spotkania online. Program zostanie zakończony do grudnia 2021 r. W tej 

edycji projektu bierze udział 102 uczestników z całej Polski.  

W okresie od października do grudnia 2020 roku zorganizowano jeden zjazd stacjonarny, w 

czasie którego zajęcia poprowadzili: Igor Janke, Michał Kurtyka, Wiktor Janicki, Artur Sójka, 

Maciej Witucki oraz Dariusz Rosiak. Następnie wprowadzono spotkania online, które mają 

charakter cyklicznych sobotnich spotkań. W okresie od listopada do grudnia zorganizowano 4 

spotkania online, w czasie których zajęcia poprowadzili: Artur Sójka, Paweł Przewięźlikowski, 

Artur Kurasiński, Piotr Ciacek, Łukasz Jasina, Rafał Ferber i Witold Jurasz. W czasie zajęć 

online odbyły się również warsztaty w grupach prowadzone przez partnera projektu firmę 

Roche Polska.  

Poprowadzono zajęcia z takich tematów jak: biznes w pandemii, przywództwo i budowanie 

zespołu, personal brandingu, nowych technologii, odpowiedzialnego biznesu, pracy zdalnej i 

psychologicznych aspektów biznesu. Szkoła Przywództwa była też świetną okazją do 

networkingu, poznania nowych osób, wymiany kontaktów dla realizacji wspólnych projektów. 

Spotkanie networkingowe odbyło się w czasie pierwszego zjazdu stacjonarnego, a dalsze 

aktywności integracyjne będą kontynuowane na kolejnych zjazdach. 

W czasie przygotowania 6. edycji Szkoły Przywództwa zrealizowano również prace 

koncepcyjną i promocyjną w celu ulepszenia wizerunku projektu. Przed rozpoczęciem 
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rekrutacji do programu stworzono nową stronę projektu www.szkolaprzywodztwa.pl, 

ulepszono proces rekrutacji (np. przygotowano nowy formularz rekrutacyjny) oraz 

przygotowano nową dokumentację projektu (np. nowy regulamin). 

 

Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – w 2020 Fundacja Instytutu Wolności wspierała 

działalność Klubu, który powstał w 2015 r. z inicjatywy słuchaczy pierwszej edycji SPIW i 

zrzesza absolwentów wszystkich edycji programu. Celem Klubu jest sieciowanie uczestników 

naszych programów, dalszy rozwój i poszerzanie wiedzy jego członków, tworzenie wspólnych 

projektów, ale przede wszystkim integracja unikatowego w skali kraju środowiska liderów. W 

2020 planowano realizację działań związanych z 5-leciem istnienia Klubu i programu Szkoła 

Przywództwa, niestety aktywności te ze względów pandemicznych nie mogły zostać 

zrealizowane. Niemniej jednak Absolwenci zrzeszeni w Klubie Absolwenta wspierali Instytut 

Wolności w przygotowywaniu 6. edycji Szkoły Przywództwa i uczestniczyli w spotkaniach 

organizacyjnych online dotyczących programu, promocji projektu i w wyborze kandydatów w 

procesie rekrutacyjnym. Dodatkowo byli oni zaangażowani w wydawanie ekspresów 

międzynarodowych, magazynu Polska w Praktyce oraz inne projekty Fundacji Instytut 

Wolności.  

 

Czasopismo „Polska w Praktyce” – w 2020 roku Fundacja kontynuowała wydawanie 

dwumiesięcznika dotyczącego praktycznej strony polskiej rzeczywistości. Czasopismo 

funkcjonuje od czerwca 2018 r. Magazyn 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 ubiegłym roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją magazynu, aby zwiększyć zasięg 

odbiorców i wzmocnić rozpoznawalność magazynu. Została przygotowana nowa strona 

internetowa www.polskapwpraktyce.pl, stworzono koncepcję numerów i rozpoczęto działania 

wizerunkowe i promocyjne. Do tworzenia magazynu zatrudniono nowego redaktora 

naczelnego, zaangażowano grono publicystów i analityków oraz podjęto współpracę z osobą 

odpowiedzialną za graficzne przygotowanie numerów. W 2020 przygotowano dwa numery 

czasopisma, które zostały wydane w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. Redaktorem naczelnym 

numerów był Marcel Lesik. W 2020 r. magazyn otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w programie 

Czasopismo. Grudniowy numer magazynu dotyczył trzech głównych tematów: przywództwa, 

Kościoła i energii, a autorami byli najlepsi eksperci w tych dziedzinach. W magazynie znalazły 

się następujące artykuły: 

 Ludzie boją się być przywódcami – wywiad z Piotrem Ciackiem, 
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 Wywiad z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką, 

 Energiewende, czyli klimat w służbie niemieckiego biznesu – Jakub Wiech, 

 Lęki nuklearne Rosji i nieufność do OZE – Martin Ehl, 

 Klimat w centrum politycznej zawieruchy – Maciej Piotrowski, 

 Jesień zamiast wiosny Kościoła – Sławomir Cenckiewicz, 

 Nauka społeczna kościoła – zbędny relikt czy nadzieja na lepszą przyszłość? – Marcin 

Kawko, 

 Covid i bezmyślne unijne regulacje rujnują mi firmę – wywiad ze Zbigniewem 

Selerowiczem,  

 rekomendacje filmowo-książkowe ekspertów: dr Małgorzata Bonikowska, Witold 

Repetowicz, Dariusz Rosiak. 

Styczniowy numer dotyczył tematu pandemii i poszukiwania nowej normalności. W numerze 

pojawił się następujące artykuły: 

 Polacy – pomiędzy potrzebą powrotu do normalności a nadciągającą zmianą Tomasz 

Karoń, 

 Nasze państwo nie jest z tektury. Z tektury jest służba zdrowia – wywiad z Pawłem 

Przewięźlikowskim, 

 Pomoc dla przedsiębiorców – kogo nie objęła tarcza antykryzysowa – dr Aleksandra 

Musielak, Adrian Zwoliński, 

 Zbiór tekstów o nowej pandemicznej rzeczywistości napisany przez młodych liderów, 

którzy uczestniczyli lub uczestniczą w projekcie, 

 Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności o tym jak pandemia zmieniła ich życie, 

 Wolność w odwrocie? – Jakub Krupa, 

 Dyktatura lubi ciszę – Aleksandra Natasza Skupińska, 

 Communication breakdown – historia brexitu Marcel Lesik, 

 Rekomendacje książkowo-filmowe Aleksandra Siemaszko i Łukasza Jasiny. 

Wszystkie wydania czasopisma były opublikowane na stronie internetowej Fundacji Instytut 

Wolności, na stronie magazynu Polski w Praktyce, promowane w mediach społecznościowych 

(Facebook, LinkedIn, Twitter) oraz rozsyłane w newsletterze Fundacji.  

 

Ekspresy Międzynarodowe – w 2020 roku Fundacja Instytut Wolności kontynuował 

wydawanie ekspresów międzynarodowych będących cyklicznymi dwutygodnikami w formie 

newsletterów, na łamach których prezentowane są kluczowe wydarzenia w trzech krajach 

świata kluczowych z punktu widzenia Polski: Stany Zjednoczone, Niemcy i Ukraina. Ekspres 

brytyjski, wydawany w 2019 r., ze względu na braki kadrowe nie był kontynuowany w 2020 r. 

Ekspresy tworzone są przez zespoły redakcyjne, na czele z redaktorem naczelnym i oparte na 

źródłach z mediów i think-tanków z danych krajów i prasy branżowej. Skierowane są do 

środowisk opiniotwórczych, decydenckich i dziennikarskich. Rzetelnie dobrane i sprawdzone 

informacje mają umożliwić im zapoznanie się z realnym obrazem wydarzeń w danym kraju, co 

pomaga przy podejmowaniu decyzji czy tworzeniu własnych treści. Ekspresy publikowane są 

na stronie Instytutu Wolności oraz wysyłane w formie newsletterów. W 2020 roku 

opublikowaliśmy 48 numerów ekspresów międzynarodowych.  
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 ekspres niemiecki – wydawany od maja do grudnia 2020 r., 16 numerów   

 ekspres amerykański – wydawany do maja do grudnia 2020 r., 16 numerów  

 ekspres ukraiński – wydawany od maja do grudnia 2020 r., 16 numerów  

 

Debaty, dyskusje i warsztaty – wydarzenia te organizowane w celu popularyzacji efektów 

działań fundacji, wymiany opinii i tworzenia nowych idei. Debaty są otwarte dla szerszej 

publiczności. Umożliwiają one również wzmacnianie wizerunku Fundacji i tworzenie sieci 

kontaktów przez zapraszanie do udziału w debatach ekspertów. W 2020 r. zorganizowaliśmy 

debatę „Raport o stanie świata. Rok 2020 - czy mamy się bać?” prowadzoną przez Dariusza 

Rosiaka, zaproszeni goście: Jacek Bartosiak, Marek Cichocki, Adam Eberhardt, Jan Natkański. 

Debata odbyła się 6 lutego 2020 r. w audytorium Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum 

Powstawania Warszawskiego i była transmitowana na żywo na kanale YouTube fundacji. 

Pomimo zaplanowanych kolejnych debat, otwartych dla publiczności, zrealizowanie ich nie 

było możliwe ze względu na obostrzenia wynikające z rozwojem pandemii koronawirusa, która 

rozpoczęła się w marcu 2020 roku i trwała do końca roku. Uważamy, że tworzenie przestrzeni, 

gdzie wiarygodni eksperci, specjaliści w swoich dziedzinach, mogą dyskutować i 

wypracowywać rozwiązania jest potrzebna w naszej debacie publicznej. 

 

Działalność ekspertów IW – w 2020 r. intensyfikowaliśmy działalność ekspertów Instytutu 

Wolności, którzy współpracują z fundacją, ale również tych, którzy pochodzą ze środowiska  

absolwentów Szkoły Przywództwa. Eksperci występują jako komentatorzy w mediach, piszą 

analizy i opinie dla różnych organizacji i redakcji, uczestniczą w opiniotwórczych debatach, 

tworzą treści wydawnictw Instytutu Wolności, w tym dla magazynu „Polska 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 0,00 zł 

Przychody dot. działalności odpłatnej 144 604,52 zł 

Przychody dot. działalności gospodarczej  0,00 zł 

Przychody z operacji finansowych 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 5,58 zł 

Pozostałe przychody 731,90 zł 

RAZEM PRZYCHODY 145 342,00 zł 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej odpłatnej statutowej (przychody-koszty) = 

-69 919,51 

W roku 2020 nie była prowadzona działalność gospodarcza. 

Płatności były dokonywane wyłącznie przelewami bankowymi.  

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach  
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Poniesione koszty: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 zł 

Koszty działalności statutowej odpłatnej 228 668,10 zł 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł 

Koszty administracyjne 0,00 zł 

Pozostałe koszty 13,06 zł 

RAZEM KOSZTY 228 668,10 

 

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: 1 od października 2020 do grudnia 2020, w tym 

wyłącznie w działalności gospodarczej: 0  

 

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 – 

16 645,89 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 – nie dotyczy 

 

d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 84 611,36 zł 

 

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 – nie dotyczy 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Rachunki Santander: 268 120,88 zgromadzonych w gotówce: 1 372,75 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółki – nie dotyczy 
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h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy 

 

i)  nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 

wyniku finansowym tej działalności – nie dotyczy 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Kwota należności z tytułu podatków: 82 454,12 zł 

 

Fundacja za 2020 rok składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R, PIT-

8AR, VAT-7K, VAT-UE, JPK-VAT 

 

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 

 


