Szanowni Państwo,
Proponujemy Państwu objęcie mecenatu nad kolejną książką z serii Pod Prąd Głównego Nurtu
Ekonomii, która ukaże się na przełomie czerwca i lipca 2017 roku. Organizowanie przedsiębiorczego
działania autorstwa Nicolai’a Fossa i Petera Kleina jest docenianą na świecie (nagroda Foundation for
Economic Education dla najlepszej książki 2014) pracą łączącą w sposób innowacyjny teorię
przedsiębiorczości z teorią firmy. Darczyńcom oferujemy udział w Programie Mecenasów oraz
prestiżowe podziękowania na kartach książki i stronie internetowej Instytutu – www.mises.pl. Osoby,
które wesprą wydanie publikacji kwotą powyżej 30 złotych otrzymają ją w postaci elektronicznej, a
osoby przekazujące na ten cel powyżej 100 złotych w postaci papierowej.

Organizowanie

działania

przedsiębiorczego.

Nowe

spojrzenie na firmę
Tytuł oryginału: Organizing Entrepreneurial Judgment:
A New Approach to the Firm
Seria: Pod Prąd Głównego Nurtu Ekonomii
Przewidywany termin publikacji: czerwiec/lipiec 2017

Przedsiębiorczość, zbyt długo zaniedbywana przez ekonomistów
i przedstawicieli nauk o zarządzaniu, przeżywa w ostatnich
dwóch dziesięcioleciach wielki renesans nie tylko w środowiskach akademickich ekonomistów i
badaczy problematyki zarządzania, ale też wśród ustawodawców, dydaktyków i praktyków. Podobnie
na znaczeniu jako dziedzina ekonomii i nauk o zarządzaniu zyskała teoria firmy, wywodząca się z
przełomowego artykułu Natura firmy autorstwa Ronalda Coase’a. Mimo to w świecie akademickim i
w praktyce zarządzania wciąż niewiele łączy prace na temat przedsiębiorczości z literaturą o firmie.
Książka Organizowanie działania przedsiębiorczego zasypuje tę wyrwę, przedstawiając i rozwijając
przedsiębiorczościową

teorię firmy

— teorię, która skupia się

na związkach między

przedsiębiorczością a zarządzeniem. Korzystając z dorobku ekonomii austriackiej, praca ta opisuje
przedsiębiorczość w kategoriach decyzji opartych na osądzie i podejmowanych w warunkach
niepewności, a także pokazuje, że osąd stanowi siłę napędową gospodarki rynkowej i jest pojęciem
kluczowym dla właściwego zrozumienia funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw.
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Nicolai J. Foss jest kierownikiem im. Carlo de Benedettiego Zakładu Przedsiębiorczości na
Uniwersytecie Bocconiego oraz profesorem strategiii zarządzania w Norweskiej Szkole Ekonomii.
Peter G. Klein jest kierownikiem im. W. W. Carutha Zakładu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie
Baylora oraz profesorem strategii i zarządzania w Norweskiej Szkole Ekonomii.

Podziękowania dla mecenasów:
Oferujemy podziękowania poprzez wymienienie imienia i nazwiska, inicjałów lub nazwy firmy i logo
na kartach książki oraz w materiałach promujących publikację. Podziękowania dla wszystkich
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darczyńców, niezależnie od wysokości darowizny, zamieszczamy na stronie www.mises.pl w zakładce
poświęconej Mecenasom. Kwoty przekazanych darowizn są poufne i nie będą wyszczególnione.
Przykładowy wygląd podziękowań na jednej z pierwszych kart książki:
Mecenasi wydania:

Kolorowe logo firmy

Przy wpłatach od
1 500 zł do 6 000 zł

Jan Kowalski
Jan Kowalski
Nazwa firmy

Przy wpłatach od
100 zł do 1 100 zł

Wsparcia finansowego udzielili również:
Przy wpłatach od
30 do 100 zł

Jan Kowalski

J. K

J. K.

Jan Kowalski

Oferujemy ponadto możliwość całostronicowej reklamy wraz z opisem działalności firmy Mecenasa
na jednej z końcowych kart książki:

Przy wpłatach
powyżej 12 000 zł

Przy wpłatach
powyżej 6 000 zł

Tytuł głównego mecenasa wydania. Całostronicowa reklama na jednej z
końcowych kart książki oraz kolorowe logo na jednej z pierwszych stron.
Dowolny układ tekstu oraz grafika w kolorze. Możliwość dodania ulotki
reklamowej np. w formie zakładki.
Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl i portalach społecznościowych
(ustalane indywidualnie).
Całostronicowa reklama na jednej z końcowych kart książki. Dowolny układ
tekstu oraz grafika w kolorze. Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl
i portalach społecznościowych (ustalane indywidualnie).

Zakres podziękowań ustalany jest indywidualnie.
Szczegółowych informacji udziela: Karol Szczerbiński, e-mail: karol.szczerbinski@mises.pl.

Jak przekazać darowiznę?
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:
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Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Prosimy w tytule przelewu wpisać „Klein,Foss”.
Wpłatę można przekazać również poprzez przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową bądź
płatność pay-pal, korzystając z formularza na stronie www.mises.pl/przekaz-darowizne.
Darowizny o wartości nieprzekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób
prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

Informacja o działalności Instytutu Misesa
Powstały w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie organizacji pożytku publicznego.
Instytut Misesa jako jedyny w Polsce nawiązuje do dorobku naukowego austriackiej szkoły ekonomii,
popularyzuje i twórczo rozwija jej myśl.
Chcemy pokazać, że myśl ekonomistów austriackich jest aktualna i świetnie nadaje się do
rozwiązywania problemów gospodarki XXI w. Promujemy ideę gospodarki wolnorynkowej, bo,
naszym zdaniem, tylko system gospodarczy oparty na własności prywatnej, swobodzie zawierania
umów i wolności jednostki, w tym zwłaszcza wolności gospodarczej stwarza warunki do pełnego,
wszechstronnego rozwoju człowieka, a społeczeństwu umożliwia osiągniecie trwałego dobrobytu.
W naszej codziennej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na edukacji i publicystyce.
Regularnie zamieszczamy artykuły ekonomiczne na stronie www.mises.pl, organizujemy wykłady,
konferencje i seminaria. Wolontariusze związani z Instytutem Misesa prowadzą zajęcia z ekonomii i
przedsiębiorczości (Lekcje Ekonomii dla Młodzieży) w szkołach średnich. Utworzyliśmy i patronujemy
sieci Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, działających w formie niezależnych kół naukowych.
W 2007 r. Instytut wydał polskie tłumaczenie jednej z najważniejszych książek ekonomicznych
XX wieku – Ludzkie działanie Ludwiga von Misesa. W późniejszych latach naszym nakładem ukazały
się: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne Jesúsa Huerty de Soto, Wielki Kryzys w Ameryce
Murraya N. Rothbarda, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza Jesúsa Huerty de
Soto, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie oraz Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno –
gospodarczych, obydwie autorstwa Ludwiga von Misesa, Austriacy o standardzie złota, Tragedia euro
Philippa Bagusa, Dzieła zebrane prof. Adama Heydla, Ekonomia w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta i
Kapitalizm, socjalizm i prawa własności Mateusza Machaja, Pieniądz i kryzysy. Dzieła wybrane t. I F.
A. von Hayeka, Teoria socjalizmu i kapitalizmu H-H. Hoppego, Niepoprawny politycznie przewodnik po
kapitalizmie R. Murphy’ego i zbiór Marksizm. Krytyka.
Więcej informacji o naszej działalności można znaleźć na stronach www.mises.pl.
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