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Sprawozdanie merytoryczne 2021 

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 

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski 

Marcin Adam Piasecki 

 

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 
 

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 Fundację Instytut Wolności od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 październiku 2020 roku i zakończyła w 

grudnia 2021 r. W tej edycji projektu brało udział 102 uczestników z całej Polski.  

Po pierwszym zjeździe stacjonarnym (10-11 października) ze względów na rozwój pandemii 

Covid19 zawieszono spotkania stacjonarne. Od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku 

przeprowadzono 15 sobotnich spotkań online, odbywających się co 2 tygodnie, które 

każdorazowo trwały od 3 do 4.5 godziny. Był to pierwszy raz w całej historii projektu, kiedy 

zajęcia odbywały się w formie zdalnej. 

Na okres wakacyjny (lipiec-sierpień 2021) zajęcia online zostały zawieszone. Następnie 

wznowiliśmy spotkania stacjonarne w standardowej formule, które odbyły się: 18-19 września 

2021, 9-10 października 2021, 6-7 listopada 2021 r. oraz 20-21 listopada 2021 r. Ostatnie 

spotkanie w ramach 6. edycji Szkoły odbyło się 4 grudnia 2021 r. i w czasie tego spotkania 

zostały wręczone dyplomy uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie 

 

Zajęcia prowadzone były w 5 ścieżkach tematycznych: przywództwo, gospodarka, Polska i 

świat, polityka i komunikacja. W czasie 6. edycji Szkoły Przywództwa zajęcia poprowadziło 

27 wykładowców w formie zdalnej oraz 30 wykładowców w formule stacjonarnej.  
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W czasie spotkań online przeprowadzono również cykl specjalistycznych warsztatów 

koordynowanych przez partnera programu firmę Roche Polska. Stworzono 11 grup 

warsztatowych w 7 tematach, zgodnie z zapotrzebowaniem wśród uczestników. Każda grupa 

pracowała z wybranym trenerem podczas minimum 2-4 spotkań warsztatowych. Warsztaty 

poprowadzili najlepsi eksperci, zarówno managerowie firmy lub współpracujący z firmą 

trenerzy (11 trenerów). 

W czasie 6. edycji Szkoły Przywództwa wprowadzono do programu nowy element, czyli 

nieformalne spotkania wieczorne z najlepszymi dziennikarzami, pisarzami, ekspertami różnych 

dziedzin. Spotkania te były organizowane w Świetlicy Wolności na Nowym Świecie. Miały 

one formę dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W czasie programu odbyły się dyskusje z: 

Dariuszem Rosiakiem, prof. Andrzejem Zybertowiczem, Jakubem Strzyczkowskim, Piotrem 

Cieszewskim i Łukaszem Warzechą. Dodatkowo zostały zorganizowane zajęcia 

networkingowe w formie stacjonarnej oraz w formule online.  

Po zakończeniu 6. edycji Szkoły Przywództwa rozpoczęły się prace przygotowawcze i 

koncepcyjne nad 7. edycją Szkoły Przywództwa (realizowaną w 2022 roku). 

Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – w 2021 fundacja 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 wszystkich edycji 

programu, dalszy rozwój i poszerzanie wiedzy jego członków, tworzenie wspólnych projektów, 

ale przede wszystkim integracja unikatowego w skali kraju środowiska liderów. W roku 2021 

spotkania klubu obywały się w formule zdalnej (warsztaty lub zajęcia networkingowe). 

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

Przywództwa, dlatego też w 2021 roku zdecydowaliśmy o organizacji letniego zjazdu Klubu 

Absolwenta SPIW. Odbył się on w weekend 30 lipca – 1 sierpnia 2022 r. w Pułtusku.  

Weekendowe spotkanie obejmowało dyskusję ze Sławomirem Dębskim, Dyrektorem PISM, 

warsztaty na temat „Wyzwania dla Polski” prowadzone przez Igora Janke, networking, czy 

aktywności dodatkowe jak wieczorne integracje, rejs gondolą na rzece Narwi czy zwiedzanie 

„Wenecji Mazowsza”. 

Po warsztatach Wyzwania dla Polski wyłoniona została grupa absolwentów, która w 2021 roku 

regularnie się spotykała i przygotowywała publikację o tym tytule. Publikacja obejmować 

będzie diagnozę stanu obecnego, wyzwania rozwojowe i rekomendacje ośmiu 

zidentyfikowanych wyzwań: demografia, polityka międzynarodowa/ bezpieczeństw, 

innowacyjna gospodarka, transformacja energetyczna, ochrona zdrowia, sprawne państwo, 

edukacja i cyfryzacja. Raport zostanie wydany w 2022 r. 

Absolwenci zrzeszeni w Klubie Absolwenta wspierali fundację w przygotowywaniu Szkoły 

Przywództwa, promocji projektu i w wyborze kandydatów w procesie rekrutacyjnym. 

Dodatkowo byli oni zaangażowani w wydawanie magazynu Polska w Praktyce oraz inne 

projekty fundacji. 

Czasopismo „Polska w Praktyce” – w 2021 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 
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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 2021 roku zatrudniono nowego redaktora magazynu – Małgorzatę Gorol. Ze względu na 

brak finansowania magazynu wydano tylko dwa numeru czasopisma. W marcowym numerze 

o tytule „Nowy po pandemiczny świat” znalazły się następujące artykuły:  

 Czy pandemia nami wstrząsnęła? Tomasz Karoń  

 Gospodarka postcovid – szanse dla polskich firm prof. dr hab. Rafał Adamus 

 Czy musimy wybierać między Chinami a USA? Patrycja Pendkowska, Krzysztof M. 

Zalewski, Adrian Zwoliński 

 Czy Unia może jeszcze stać się nieimperialistycznym imperium? Marcin Klesicki 

 America is back? Nina Kalke 

 Rosja. Jak skończy się sprawa Nawalnego? Agnieszka Legucka 

 „Nie ma rozwoju bez popełniania błędów” wywiad ze Zbigniewem Jagiełło 

Czerwcowy numer dotyczył kosmosu. W numerze „Spójrz w niebo. Kto podbije kosmos” 

ukazały się artykuły: 

 „Kosmos na siebie zarabia i to sporo”, rozmowa z dr. hab. Grzegorzem Broną 

 Wielka kosmiczna szachownica. Kto się liczy w astropolityce?  Paweł Ziemnicki 

 Obywatel Marsjanin? Niuanse prawa nie z tej Ziemi, Kamil Muzyka 

 Gorączka wody. Jak będzie wyglądało kosmiczne górnictwo? Gordon Wasilewski 

 Satelitarne (nie)bezpieczeństwo, dr Jacek Raubo 

 Jak NASA szuka życia poza Ziemią? rozmowa z Arturem B. Chmielewskim 

 M1 na Marsie. Jak zbudować osadę pozaziemską? Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka 

 Sztuczna inteligencja pomaga poznawać Wszechświat, dr Adam Zadrożny 

Wszystkie wydania zostały przygotowane w formie elektronicznej i 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. Wydawanie czasopisma Polska w Praktyce będzie kontynuowane w 

2022 r. 

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. Pomimo zaplanowanych 

kolejnych debat, otwartych dla publiczności, zrealizowanie ich nie było możliwe ze względu 

na obostrzenia wynikające z rozwojem pandemii. W 2021 roku przy współpracy z Ambasadą 

Ukrainy w RP zorganizowaliśmy debatę „Platforma Krymska – początek końca okupacji”, 

która odbyła się 21 października 2021 r. W debacie wzięli udział m.in. Ambasador Ukrainy w 
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RP Andrij Deszczycia i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch (Szef Biura 

Polityki Międzynarodowej).  

 

Portal IEU Monitoring – w 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z Joachimem 

Weidemann’em, twórcą inicjatywy IEU Monitoring w celu wdrożenia portalu na rynek polski. 

Portal IEU Monitoring to narzędzie do monitorowania prawodawstwa EU na wszystkich jej 

etapach w określonych obszarach tematycznych, dostarczające produkty tj. newslettery, dossier 

czy briefingi. Zadaniami Fundacji będzie stworzenie polskiej strony portalu, sprzedaż 

produktów i działania komunikacyjne i promocyjne. W 2022 roku planowane jest wdrożenie 

portalu. 

 

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 
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Kod 

PKD 

Nazwa Przeważające PKD 

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 156 296,71 zł 

Przychody dot. działalności gospodarczej  0,00 zł 

Przychody z operacji finansowych 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł 

Pozostałe przychody 15 600,00 zł 

RAZEM PRZYCHODY 171 896,71zł 

Wynik finansowy działalności odpłatnej statutowej (przychody-koszty) = -171 929,54 

W roku 2021 nie była prowadzona działalność gospodarcza. 

Płatności były dokonywane wyłącznie przelewami bankowymi.  

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach  

Poniesione koszty: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 zł 

Koszty działalności statutowej odpłatnej 343 826,25 zł 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł 

Koszty administracyjne 0,00 zł 

Pozostałe koszty 0,00 zł 

RAZEM KOSZTY 343 826,25 

 

VII. Dane o: 

a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej, 
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Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 1 od stycznia 2021 do sierpnia 2021, 2 od 

września do grudnia 2021, 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 – 

66.583,56 zł, działalność gospodarcza 0,00 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 – 76.587,41 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: 99.351,94 PLN, 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 

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 zobowiązań z tytułu podatków: 24.234,32zł 

Fundacja za 2021 rok składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R, PIT-

8AR, 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 

 


