Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529) przedstawiamy sprawozdanie
merytoryczne z działalności Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa, będącej organizacją pożytku
publicznego, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
I.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

II.

Dane o fundacji:
Nazwa: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Siedziba: ul. Długa 44/50, pok. 214, 00-241 Warszawa
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.08.2003
Nr KRS: 0000174572
Nr Regon: 932949234

III.

Dane dotyczące członków organów fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Prezes Zarządu - Witold Falkowski
Członek Zarządu - Juliusz Jabłecki
Członek Zarządu - Łukasz Piotr Szostak
Członek Zarządu - Dariusz Szumiło
Członek Zarządu - Anna Gruhn
Skład Komisji Rewizyjnej:
Radosław Wojtyszyn
Piotr Mastalarz
Szymon Jezierski

IV.

Cele statutowe fundacji:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze szczególnym
uwzględnieniem nauki ekonomii, dorobku szkoły austriackiej ekonomii oraz klasycznego
liberalizmu
2. Działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności
jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

V.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie programów naukowych mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na
cel Fundacji
2. Organizowanie i finansowanie:
a. Konferencji, seminariów i zjazdów naukowych
b. Odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów
c. Konkursów na prace naukowe
3. Współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji
4. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu pozwoju bazy badawczej
5. Działalność wydawniczą

6. Prowadzenie akcji informacyjnych
7. Finansowanie stypendiów dla osób realizujących cel Fundacji
8. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych
celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
Na początku 2010 r. zmieniona została wewnętrzna struktura organizacyjna Fundacji, dzięki
wsparciu wolontariuszy w Fundacji funkcjonują stałe działy: redakcyjny, naukowy, marketingu, PR
oraz projekty: Wydawnictwo, Letnie Seminaria, Akademia Misesa, Kluby Austriackiej Szkoły
Ekonomii, Lekcje Ekonomii wraz z Warsztatami Nauczycielskimi.
W 2010 r. roku Fundacja wydała książkę Wielki Kryzys w Ameryce Murray'a N. Rothbarda,
promocja książki połączona była z konferencją zorganizowaną 29 maja w Szkole Głównej
Handlowej.
W dniach W dniach 10-12 września Instytut Misesa zorganizował trzecią edycję Letniego
Seminarium Austriackiego (LSA), Seminarium zostało dofinansowane przez Narodowy Bank Polski.
Cykl wykładów poświęcony był badaniu efektywności i ograniczeń wolnego rynku, w Seminarium
wzięło udział 60 uczestników. Konferencję otwarła dyskusja panelowa z udziałem prof.
Kwaśnickiego i prof. Ryszarda Bugaja z Polskiej Akademii Nauk. Przed Seminarium odbyły się
kilkugodzinne warsztaty dla wolontariuszy przygotowujących się do udziału w projekcie Instytutu
„Lekcje ekonomii", wzięło w nich udział 12 osób. W ostatnim dniu Seminarium przeprowadzono
drugą sesję egzaminacyjną „Akademii Misesa", zakres tematów obejmował finanse i bankowość z
perspektywy szkoły austriackiej.
W listopadzie nastąpiła zmiana wyglądu strony internetowej www.mises.pl, nowa szata graficzna i
układ funkcjonalny są lepiej dostosowane to przekazywanej treści.
Wśród projektów największą popularnością cieszyły się Lekcje Ekonomii - wolontariusze związani
z Instytutem Misesa przeprowadzili zajęcia w kilkunastu liceach, realizując program podstaw
ekonomii dla ok. tysiąca uczniów. Równie popularny okazał się projekt Klubów Austriackiej Szkoły
Ekonomii - regularne spotkania odbywały się w sześciu miastach w Polsce: w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Nowym Sączu i Łodzi.
W roku 2010 r. Zarząd nie podjął uchwał o szczególnie ważnych skutkach finansowych lub
prawnych.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
•
•
•

Dofinansowanie Letniego Seminarium Austriackiego ze środków NBP: 12 490 zł
Organizacja Letniego Seminarium przez Fundację (wyłącznie koszty rzeczowe): 12 000 zł
Koszt wydania książki Wielki Kryzys w Ameryce: 36 000 zł

Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
W 2010 r. Fundacja nie była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
działalność gospodarcza nie była prowadzona.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 178 752,96
W tym:
•
Ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0 zł
•
Z darowizn: 88 016,14

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 90 736,82
Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 214 911,42
• zużycie materiałów i energii: 28 972,81 zł
• usługi obce: 36 510,17 zł
• podatki i opłaty: 30 zł (w tym podatek akcyzowy: 0 zł)
• pozostałe koszty rodzajowe: 34 726,12 zł
• wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 867,32 zł
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.
Informacje o osobach zatrudnionych:
a. W 2010 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
b. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu
członkostwa w tych organach
Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 95 805,00
W tym:
- wynagrodzenia: 95 805,00
- nagrody: - premie: Kwota 95 805,00 zł stanowi wynagrodzenia i koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub
umów zlecenie.
Informacje o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w 2010 r. nie udzielała pożyczek
Informacje o posiadanym majątku:
a. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 30 956,76 zł
Bank: VW Bank direct Polska
Fundacja nie nabywała i nie posiadła papierów wartościowych.
b.

Informacje o nabytych nieruchomościach:
W 2010 r. Fundacja nie była właścicielem ani nie nabyła nieruchomości.

c.

Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
W 2010 r. Fundacja nie nabyła środków trwałych.

d.

Informacje statystyczne:
Aktywa trwałe: 0 zł
Aktywa obrotowe: 86 585,91 zł
Zobowiązania: 5 732,02 zł (w całości zobowiązania krótkoterminowe)

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich
wynikach finansowych:
W 2010 r. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź
samorządowe.

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń wynosiły na początek 2010 r.
1101,40 zł i na koniec 2010 r. 968,90 zł
Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W 2010 r. w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Podpisy

Warszawa, 31 marca 2011 r.

