Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013
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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
I.

II.

III.

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/
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
Dane dotyczące członków organów fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Zarząd:
Mateusz Benedyk – Prezes Zarządu
Stanisław Kwiatkowski – Członek Zarządu
Arkadiusz Sieroń – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Dariusz Szumiło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Skrzypczak – Członek Rady Nadzorczej
Marek Scholz – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Szostak – Członek Rady Nadzorczej

IV.

V.

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

Raport z działań w 2013 r.:
Zarząd nie podejmował uchwał o szczególnie ważnych skutkach finansowych lub
prawnych.
Wśród projektów największą popularnością cieszyły się publikacje artykułów
ekonomicznych na stronie mises.pl: Strona internetowa Fundacji w 2013 r. osiągnęła
944 475 odsłon przez 294 025 unikalnych użytkowników. Strona uzyskała także nową szatę
graficzną i została dostosowana do potrzeb użytkowników posługujących się urządzeniami
mobilnymi.
W październiku 2013 r. ukazał się raport ekspertów Instytutu poświęcony problematyce
integracji Polski ze strefą euro. Autorzy raportu spojrzeli z punktu widzenia teorii ekonomii
na argumenty zwolenników i przeciwników wejścia Polski do strefy euro, zwracając uwagę
na problematyczny charakter wielu argumentów podnoszonych często w przestrzeni
publicznej.
Rozwijany był także projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE). W 2013 roku
działały 24 kluby. Najprężniej działające kluby w Polsce (gdzie frekwencja na spotkaniach
często przekracza 30-50 osób, a spotkania odbywają się regularnie) to kluby: w Gdańsku
Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Do silnych ośrodków na mapie klubów można także
zaliczyć: Poznań, Opole, Toruń, Warszawę, Lublin, Tomaszów Lubelski, Zieloną Górę,
Białystok. W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. odbył się w Tczewie II Zjazd KASE, w którym
wzięło udział 37 osób. Zajęcia merytoryczne podczas Zjazdu składały się z wykładów na
temat strefy euro oraz austriackiego paradygmatu w ekonomii. Uzupełniły je szkolenia z
fundraisingu, zarządzania projektami edukacyjnymi i kontaktów z mediami.
W dniach 13-15 września 2013 r. odbyło się w Mąchocicach Letnie Seminarium
Ekonomiczne Instytutu Misesa (LSE) zatytułowane „Ekonomia strefy euro”. Udział w nim
wzięło ponad 40 osób. LSE było przeprowadzone w języku angielskim. Wykładowcy i
uczestnicy dyskutowali o problemach związanych z teoretycznymi aspektami integracji
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monetarnej oraz o sytuacji gospodarczej państw strefy euro. Na LSE oprócz uczestników z
Polski przybyły też osoby zainteresowane austriacką ekonomią ze Słowacji, Niemiec,
Białorusi czy Hiszpanii.
Projekt „Dziedzictwo” skupiający się na przypominaniu dorobku zapomnianych polskich
ekonomistów zaowocował publikacją 7 tekstów, głównie Ferdynanda Zweiga, na stronie
mises.pl.
W 2013 r. Instytut postanowił zmienić formułę projektu „Lekcje ekonomii”. Od tej pory
projekt pod nazwą „Lekcje ekonomii dla młodzieży” będzie realizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem Koliber. W 2013 r. podjęto pracę nad organizacją projektu (ustalenie
podziału obowiązków, tematyki i scenariuszy lekcji, szkolenie wolontariuszy), które
powinny zaowocować zwiększoną liczbą przeprowadzonych lekcji w 2014 r.
W 2013 r. na Kryzys Blogu Instytutu Misesa – osobnej stronie poświęconej omawianiu
przyczyn i przebiegu kryzysu zadłużeniowego krajów strefy euro – zamieszczono 9
wpisów.
W 2013 r. nakładem Fundacji ukazała się książka :
• Mateusz Machaj, Kapitalizm, socjalizm i prawa własności.
Eksperci i prezes Instytutu wypowiadali się także w lokalnych i ogólnopolskich mediach na
tematy związane z misją Instytutu (m.in. w radiowej Trójce, Polsat Biznes, Bankier TV,
Radiu WNET, „Private Banking”, „Uważam Rze”, Kontestacji, „Obserwatorze
Finansowym, „natemat.pl”, „wmeritum.pl”, „wgospodarce.pl”, „acana.pl”, „Gazecie
Wyborczej”).
VI.

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 brak

VII.

Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
30.03.2011 r.
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje pozycje (zgodnie z PKD 2007):
a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
b) 58.11.Z Wydawanie książek
c) 58.13.Z Wydawanie gazet
d) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
e) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
f) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
g) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
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h) 63.12.Z Działalność portali internetowych
i) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
j) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
k) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
l) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
m) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
n) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
o) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
p) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
q) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
r) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
s) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
t) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
VIII.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 537 159,47 zł
W tym:

Ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0 zł

Z darowizn: 364 522,18 zł (w tym w ramach Google Grants: 288 273, 60 zł)

Z działalności gospodarczej: 71 891, 15 zł

Zyski z lat ubiegłych: 61 733, 48 zł

IX.

Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 511 613,89 zł
W tym:
 reklamy w ramach Google Grants: 288 273, 60 zł
 wartość sprzedanych towarów i materiałów: 52 080,00 zł
 koszty administracyjne: 25 678,72 zł
 organizacja Letniego Seminarium Ekonomicznego: 21 268, 97 zł
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.

X.

Informacje o osobach zatrudnionych:
a. W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika.
b. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu
członkostwa w tych organach.

XI.

Informacje o wynagrodzeniach:
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Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 61 889,00
W tym:
- wynagrodzenia: 61 889,00
- nagrody: -- premie: -Wynagrodzenia i koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło bądź umów zlecenie
wyniosły 57 232,00 zł.
XII.

Informacje o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w 2013 r. nie udzielała pożyczek

XIII.

Informacje o posiadanym majątku:
a. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 17 425,44 zł
Bank: VW Bank direct Polska
Fundacja nie nabywała i nie posiadała papierów wartościowych.
b. Informacje o nabytych nieruchomościach:
W 2013 r. Fundacja nie była właścicielem ani nie nabyła nieruchomości.
c. Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
W 2013 r. Fundacja nie nabywała innych środków trwałych. Fundacja posiada
środek transportu (wartość na koniec roku 8 000 zł).
d. Informacje statystyczne:
Aktywa trwałe: 11 922, 35 zł
Aktywa obrotowe: 80 912,01 zł
Zobowiązania: 7 923,42zł (w całości zobowiązania krótkoterminowe)

XIV.

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o ich wynikach finansowych:
W 2013 r. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź
samorządowe.

XV.

XVI.

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
2013 r. 338,43 zł i na koniec 2013 r. 778,00 zł
Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W 2013 r. w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.
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Podpisy

Zatwierdzone:
Wrocław, 17 kwietnia 2014 r.
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