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Słowo wstępu
W roku 2018 świętowaliśmy piętnastolecie działania
Instytutu Misesa. Dobrą ilustracją tego, jak dużo
udało nam się osiągnąć przez ten czas, jest lista
książek nominowanych w tym roku do nagrody
Economicus. Nagrody te co roku przyznaje „Dziennik Gazeta Prawna” najlepszym książkom w trzech
kategoriach: najlepsza polska książka ekonomiczna,
najlepszy polski poradnik biznesowy, najlepsza
książka zagraniczna przetłumaczona na polski.
Wśród 30 książek rozpatrywanych przez jurorów
w 2018 roku znalazły się aż trzy pozycje związane
z austriacką szkołą ekonomii lub Instytutem Misesa.
Do najlepszych polskich książek zaliczono „Efekt
Cantillona. Czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?”
Arkadiusza Sieronia – wieloletniego współpracownika Instytutu (obecnie członka zarządu) – oraz
„Austriacka Szkoła Ekonomii. Jak może pomóc
wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii” Marcina
Mrowca, w której autor wielokrotnie powołuje się
na książki wydane przez Instytut. Wśród nominowanych zagranicznych książek znalazła się „Burżuazyjna godność” Deirdre McCloskey wydana przez
nasz Instytut.

Mateusz Benedyk
Dyrektor Generalny Instytutu Misesa,
Prezes Zarządu w latach 2014-2018

Jesteśmy już zatem na etapie, w którym nasze idee
są zauważane i doceniane. Ciągle daleko nam do
palmy pierwszeństwa w kształtowaniu tego, jak
o ekonomii się mówi i jak się jej uczy. Na kolejnych
stronach raportu znajdą Państwo informacje,
jakimi projektami próbowaliśmy do tego doprowadzić w roku obrotowym 2017/2018 (1 X 2017 do 30 IX
2018 r.). Dziękuję wszystkim, którzy wspomagają
nas w tym dziele swoimi pieniędzmi, czasem
i dobrym słowem. Bój trwa – jeszcze o nas usłyszycie!

Z pozdrowieniami,

Mateusz Benedyk
Dyrektor Generalny Instytutu Misesa
Prezes Zarządu w latach 2014-2018
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Dlaczego tworzymy Instytut Misesa?
Żyjemy wizją świata, w którym społeczeństwo się
bogaci, ubóstwo zanika, a innowacje poprawiają
standard życia. Chcemy żyć w świecie, w którym
doceniana jest rola twórców dobrobytu, a negatywnie ocenia się jego umyślnych i przypadkowych
wrogów.

Staramy się osiągnąć ten cel na dwa sposoby:
1. Tworzymy pomniki wiedzy - książki,
artykuły, nagrania audio i wideo z których mogą czerpać wszyscy poszukujący wiedzy o lepszej przyszłości.

Uważamy, że aby świat dążył ku temu ideałowi,
potrzebne jest powszechne zrozumienie roli idei
w życiu gospodarczym, a szczególnie idei pokojowej
współpracy i wymiany handlowej.

2. Kształcimy elitę polskich ekonomistów
- naukowców i popularyzatorów.

Dlatego naszą misją uczyniliśmy promowanie wiedzy
ekonomicznej.

Nasze wartości:
1 Hipermerytoryczność
Uważamy, że podstawowym orężem w walce o lepsze
jutro, jest skutecznie komunikowana prawda o roli
przedsiębiorczości w życiu gospodarczym i ukrytych
kosztach biurokracji i interwencji państwa. Dlatego
też skupiamy się na komunikowaniu prawd ponadczasowych i dogłębnie zbadanych. Jeśli w formie
stosujemy czasem zabiegi retoryczne odwołujące się
do emocji, to tylko służebnie wobec celów merytorycznych. One pozostają podstawą naszej misji.

4 Wydajność
Mając świadomość ogromu stojącego przed nami
wyzwania, chcemy wkładać pracę tam, gdzie będzie
dawała efekty przez lata. Stąd skupienie na pomnikach wiedzy - one zostaną, nawet gdy my przeminiemy. By pomniki mogły powstawać, potrzebujemy
doskonale wykształconych twórców, a dla ich
upowszechnienia - rzeczników idei. Dlatego inwestujemy zarówno w dzieła permanentne, jak
i w proces odnajdywania i kształcenia talentów, które
będą z nami wspólnie pracować przy dalszej realizacji naszej misji.
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Apolityczność
Głęboko wierzymy w słowo Lorda Actona o władzy
i jej potencjale do korumpowania nawet dobrych
ludzi. Dlatego staramy się unikać polityki, zarówno
w działaniu, jak i w tym, jak jesteśmy odbierani. Nie
wiążemy naszych nadziei na zmianę społeczną
z żadną opcją polityczną.
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Cierpliwość
Zmiany społeczne to proces na lata. Nie oczekujemy,
że przeforsowanie pojedynczej ustawy znacząco
zmieni nasz dobrobyt. Dlatego nasza praca skupia się
na projektach długofalowych.
Nie oznacza to, że nie ma ona doraźnych skutków.
Głęboko wierzymy, że już teraz nasi wychowankowie
mogą i zmieniają klimat dotyczący przedsiębiorców
czy regulacji. Niczym rozłożony na lata turniej przeciągania liny, nie możemy odpuszczać walki o umysły
i serca ludzi, bo przewaga przesunie się w stronę
przeciwników naszych idei. Parafrazując wybitnego
popularyzatora ekonomii, Frederica Bastiata budujemy długofalowe zmiany, jednocześnie ciesząc
się zarówno z tych sukcesów, które widać, jak i tych,
których nie widać.
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Depersonalizacja przekazu
Zawsze odnosimy się do idei. Gdy pojawia się nowy
pomysł na uregulowanie rynku pracy, nie interesują
nas personalia pomysłodawców, historia ich rodziny
czy życie osobiste. Unikamy sporów personalnych,
a z przeciwnikami i sojusznikami chcemy „różnić się
pięknie i mocno”, by nie zamykać drogi do przyszłej
współpracy tam, gdzie nasze cele będą się zbiegały.
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Patron
Zarówno nasza wizja, misja, jak i wartości inspirowane są postacią Ludwiga von Misesa, najważniejszego w naszej ocenie ekonomisty dwudziestego
wieku. Wybitny umysł Misesa przez lata skupiał się
nad dogłębnym poznaniem prawd rządzących ludzkim działaniem. Zwany „Ostatnim rycerzem liberalizmu”, Mises zawsze odnosił się do idei, nie do ludzi;
nie wiązał się z partiami politycznymi; cierpliwie
pracował nad swoimi dziełami nawet wtedy, gdy los
był przeciwko niemu.

Ludwig von Mises (1881-1973) urodził się we Lwowie,
a staranną edukację odebrał w cesarskim Wiedniu.
Pochodził z rodziny świeckich żydów – zasłużonych
m.in. dla rozwoju austriackiej kolei. Jego brat,
Richard, został znanym matematykiem – rozwinął
zwłaszcza rachunek prawdopodobieństwa. Ludwig
początkowo interesował się prawem i historią,
jednak w 1903 roku do jego rąk traﬁł egzemplarz
książki Zasady ekonomii Carla Mengera. Elegancja
i logika wywodu Mengera sprawiły, że kolejne 70 lat
życia Mises poświęcił rozwijaniu ekonomii.

Ludwig von Mises
(1881-1973)

Kolejne lata życia Misesa to kolejne ważne publikacje
ekonomiczne. Cztery najważniejsze dzieła w jego
dorobku to: Teoria pieniądza i kredytu (1912), Socjalizm (1922), Ludzkie działanie (1949) i Teoria a historia
(1957). Dzięki tym książkom wiemy m.in., że cykle
koniunkturalne to nie naturalna przypadłość kapitalizmu, ale skutek politycznych manipulacji stopą
procentową przez banki centralne. Mises wyjaśnił
także, dlaczego socjalizm - pozbawiony kalkulacji
ekonomicznej - nie może działać jako system gospodarczy, nawet jeśli wszyscy mieszkańcy socjalistycznego kraju byliby aniołami bez skazy.

Chociaż w Stanach Zjednoczonych nie zyskał uznania w środowisku akademickim, to stał się aktywnym
obrońcą wolności gospodarczej poprzez wygłaszanie
licznych wykładów i publikację książek skierowanych do szerszej publiczności. Udało mu się także
stworzyć grupę uczniów, którzy przekazali następnym pokoleniom jego dorobek i stworzyli podwaliny
pod obecnie obserwowany rozwój austriackiej szkoły
ekonomii. W Stanach Zjednoczonych prężnie działa
Ludwig von Mises Institute, do którego założenia
przyczynił się najzdolniejszy uczeń Misesa - Murray
Rothbard. Austriacka szkoła ekonomii rozwija się
także w licznych ośrodkach akademickich - jak
George Mason University w Stanach Zjednoczonych,
Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie czy
CEVRO w Pradze. Intelektualni spadkobiercy Misesa
wydają dziś własne czasopisma naukowe, organizują
konferencje czy działają w licznych wolnorynkowych
organizacjach na całym świecie.

Warunki, w jakich Mises tworzył swoje dzieła, były
dalekie od komfortowych. Podczas I wojny światowej Mises walczył na froncie w armii austriackiej.
W okresie międzywojennym, gdy naziści przygotowywali się do przejęcia władzy w Austrii, zmuszony
był opuścić Wiedeń i przenieść się do Szwajcarii.
Podczas II wojny światowej udało mu się z żoną uciec
przez Francję do Stanów Zjednoczonych, gdzie
osiadł do końca życia.
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Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

855 lekcji

5400 uczniów

Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii

51 spotkań

65 szkół

Wydawnictwo

2 nowe książki
3 857 sprzedanych egzemplarzy

9 miast

Mises.pl

90 nowych tekstów
Odsłon łącznie: 403 034, odsłon miesięcznie 34 000
Osób w redakcji: 5

Facebook
18 865 polubień na koniec września 2018 r.
Łączny zasięg postów:
1 711 543

Twitter

Kanał
Łączny czas oglądania:
482,4 tys. min.
Wyświetlenia:
59,9 tys.

Zasięg tweetów (impression):
ok. 232 tys.;
Obserwujący: 944
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Wydawnictwo
W roku 2017/2018 wydaliśmy dwie ważne książki.
Razem z wydawnictwem Fijorr Publishing przygotowaliśmy nowe, poprawione wydanie Ekonomii
wolnego rynku Murraya Rothbarda. Ten wspaniały
traktat ekonomiczny zyskał dzięki temu eleganckie,
jednotomowe wydanie. Do tego tekst został gruntownie przejrzany przez Marcina Zielińskiego, który
dopilnował, żeby jakość tłumaczenia tej książki
odpowiadała jej randze – jednemu z dwóch (obok
Ludzkiego działania) najważniejszych dzieł ekonomistów austriackich.

„Ekonomia wolnego rynku”
Murray Newton Rothbard

Ponadto wydaliśmy jedną z najważniejszych prac
o historii gospodarczej, jaka ukazała się w ostatnich
latach – Burżuazyjną godność Deirdre McCloskey.
McCloskey wykazuje, że materialne interpretacje
rewolucji przemysłowej nie są w stanie wytłumaczyć
ogromnego wzrostu dobrobytu, z jakim mieliśmy do
czynienia w ciągu ostatnich dwustu lat. Kluczem do
zrozumienia tego fenomenu jest według McCloskey
postać twórczego przedsiębiorcy, który ze społecznego pariasa stał się człowiekiem szanowanym –
obdarzonym godnością i wolnością działania.

„Burżuazyjna godność”
Deirdre N. McCloskey

Oprócz tego w omawianym okresie Wydawnictwo
ukończyło prace nad kolejną książką Ludwiga von
Misesa: Rząd wszechmogący. Narodziny państwa
totalnego i wojny totalnej. Ponadto zakończyliśmy
tłumaczenie i rozpoczęliśmy prace redakcyjne nad
książką Michaela Huemera Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie, a także rozpoczęliśmy tłumaczenie pierwszego tomu biograﬁi Ludwiga
von Misesa, której autorem jest Jörg Guido
Hülsmann.

Liczba sprzedanych książek w poszczególnych latach
X 2014 - IX 2015

2 161

X 2015 - IX 2016

3 712

X 2016 - IX 2017

3 328

X 2017 - IX 2018
0
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3 857
2 000
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Mises.pl
Strona internetowa Instytutu Misesa - mises.pl jest
największą biblioteką tekstów ekonomicznych
w polskim Internecie. W minionym roku dodaliśmy
kolejnych kilkadziesiąt tekstów. Były to zarówno
tłumaczenia tekstów popularnonaukowych, artykułów z naukowych czasopism, jak i oryginalne polskie
teksty i komentarze na temat bieżących wydarzeń.
Ponownie zorganizowaliśmy konkurs na esej ekonomiczny. Od tego roku wprowadziliśmy podział na
dwa konkursy na esej: publicystyczny i naukowy.
Temat tego pierwszego brzmiał: „Czy stać nas na
rynkową służbę zdrowia?”, drugi był zaś poświęcony
polskiej transformacji gospodarczej. Szczególnie ten
ostatni wydaje nam się zagadnieniem, które wymaga
porządnej analizy z perspektywy austriackiej szkoły
ekonomii. Wierzymy, że dzięki teoriom Misesa czy
Hayeka możemy lepiej zrozumieć i ocenić skomplikowaną sytuację pieniężną, własnościową czy szerzej
instytucjonalną, w jakiej znalazła się Polska na przełomie lat 80. i 90. Zwycięzców obu konkursów nagrodziliśmy nagrodami pieniężnymi oraz bonami na
zakupy w naszym Sklepie.

Paweł Kot
Dyrektor ds. Operacyjnych,
Redaktor Naczelny mises.pl

Na uwagę zasługuje także wypuszczony przez nas
niedawno bezpłatny ebook:
„Prawa własności
i zanieczyszczenie powietrza” autorstwa Murraya
Rothbarda.

Tabela najpopularniejszych tekstów
Autor

Tytuł

Liczba odsłon

Mateusz Benedyk

Smog we Wrocławiu

6 376

Łukasz Nieroda

Europa tysiąca Liechtensteinów

3 256

Arkadiusz Sieroń

Pożegnanie z OFE

2 968

Mateusz Benedyk

Mniej pieniędzy dla Polski z Unii Europejskiej to dobra wiadomość

2 959

Robert P. Murphy

Sportowcy zarabiają więcej od nauczycieli! – Co się stało
z naszą hierarchią wartości?

2 455

8

Projekt LEM w liczbach

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży
„Verba docent, exempla trahunt”

Liczba szkół

Jednym z największych problemów polskiego społeczeństwa jest niesatysfakcjonujący poziom edukacji
ekonomicznej. Brak solidnego zrozumienia teorii
ekonomii sprawia, że polskie społeczeństwo staje się
podatne na populizm, a zajęcia realizowane w sposób
mało ciekawy zniechęcają uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat procesów gospodarczych. Naszą odpowiedzią na ten stan rzeczy jest:

Edycja I

Edycja II

Edycja III Edycja IV Edycja V

1 600

2 225

2 375

4 380

5 400

24

27

31

47

65

144

264

405

585

855

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży to jedna z największych i najszybciej rozwijających się inicjatyw
edukacyjnych w Polsce. Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem KoLiber, od września 2013
roku, na stałe wpisał się już w krajobraz wielu
polskich szkół – także tych najlepszych, z czołówki
prestiżowego rankingu „Perspektyw”.
W czerwcu, podczas gali podsumowującej zorganizowanej w Krakowie, zakończyliśmy rekordową
V edycję projektu. Po raz kolejny utrzymaliśmy ok.
50% wzrost głównych statystyk projektu. Dzięki
hojnemu wsparciu naszych darczyńców dotarliśmy
z naszymi lekcjami, opartymi na pracach największych austriackich ekonomistów, do kilku tysięcy
uczniów w całej Polsce.
Dotychczasowe pięć edycji w liczbach:
Szkoły - 136
Miasta - 71

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży już od 5 lat docie-

Uczniowie - 16 000

rają do uczniów w całej Polsce. Projekt wypełnia

Lekcje - 2 253

lukę w systemie edukacji, dostarczając do szkół

Prowadzący - 179

rzetelną wiedzę ekonomiczną, przedstawioną
w przystępnej i ciekawej formie.

W VI edycji nie zwolniliśmy tempa! We wrześniu
zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy kilkudziesięciu
nowych prowadzących. Pozwala to optymistycznie
zakładać, że w roku szkolnym 2018/19 zrealizujemy
ponad 1000 lekcji.

- Rafał Potempa, koordynator LEM
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Kluby Austriackiej Szkoły
Ekonomii
Dobra ekonomia na państwowych uniwersytetach!
Kształcenie elity polskich ekonomistów traktujemy
bardzo poważnie. I chociaż w ostatnich latach szkoła
austriacka coraz lepiej radzi sobie na polskich uczelniach, to naszą ambicją jest popularyzowanie jej
dorobku wśród jak największej liczby studentów.
W tym celu już od lat realizujemy projekt Klubów
Austriackiej Szkoły Ekonomii, które w roku akademickim 2017/2018 aktywnie działały w dziewięciu
miastach.

Seminaria zaawansowane
Równolegle ze Szkołą Ekonomiczną odbył się cykl
seminariów zaawansowanych z ekonomii. Inspiracją
do prowadzenia seminariów są Privatseminar
prowadzone przez Ludwiga von Misesa w Wiedniu
i Nowym Jorku. Podczas spotkań uczestnicy dyskutują na podstawie przeczytanych tekstów naukowych.
W cyklu sześciu seminariów wzięło udział ośmiu
zaproszonych uczestników i siedmiu wykładowców
Szkoły. Dyskusje dotyczyły zarówno podstaw teorii
ekonomii, jak i historii gospodarczej i historii myśli
ekonomicznej. Wśród podejmowanych tematów
znalazły się m.in. teoria czystej preferencji czasowej
i teoria procentu, teoria kosztu społecznego
R. Coase’a, status ekonomii behawioralnej czy
polityka pieniężna Rezerwy Federalnej po Kryzysie
Finansowym 2008 roku.
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Szkoła Ekonomiczna
W dniach 14-18 marca w Karpaczu odbyła się Szkoła
Ekonomiczna Instytutu Edukacji Ekonomicznej im.
Ludwiga von Misesa. Już po raz piąty aż 50 uczestników z całej Polski miało okazję wziąć udział w tym
unikalnym kursie ekonomii.
Do kadry naszego Instytutu po raz pierwszy dołączyło grono młodych naukowców, którzy mieli okazję
brać udział w poprzednich edycjach programu jako
uczestnicy: dr Krzysztof Turowski, zwycięzca egzaminu na I Szkole Ekonomicznej, poprowadził seminaria dla zaawansowanych, Karol Zdybel, laureat
nagrody im. Vernona Smitha i zdobywca II miejsca
na Szkole Ekonomicznej 2016, oprócz prowadzenia
seminariów wygłosił wykłady dotyczące teorii
monopolu i koncepcji rynków spornych, a Przemysław Rapka, wieloletni uczestnik Szkoły, przedstawił
wykład poświęcony stopie procentowej i teorii kapi-

tału. Gośćmi specjalnymi byli prof. Witold Kwaśnicki, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Josef Šima,
rektor prywatnego uniwersytetu CEVRO w Pradze.
Cykl wykładów i seminariów zakończył się ustnym
egzaminem dla uczestników, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę ekonomiczną. Do egzaminu przystąpiło dwadzieścia osób. Szesnastu uczestników
może chwalić się tym, że egzamin zdało – z czego
dziewięć osób z wyróżnieniem. Najlepsza szóstka
została zaproszona do ﬁnału, w którym sprawdzano,
jak egzaminowani radzą sobie z bardziej zaawansowaną analizą ekonomiczną. Finał wyłonił zwycięzców:
I miejsce w egzaminie zdobył Grzegorz Nowowiejski;
II miejsce przypadło Wojciechowi Dąbkowi;
III miejsce uzyskał Karol Pieniak.

Szanowni Państwo,

Szanowny darczyńco!

Dzięki Państwa szczodrości miałem przyjemność uczestniczyć

W tych słowach pragnę najszczerzej podziękować za zaufanie

w tegorocznej edycji Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu

wobec Instytutu Misesa, co pozwoliło mi wziąć udział w tym

Misesa. W ciągu tych kilku intensywnych dni mogłem

niewątpliwie unikatowym wydarzeniu jakim jest Szkoła

uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę dzięki znakomitym

Ekonomiczna.

specjalistom. Poznałem wielu wartościowych ludzi z którymi
miałem okazję dyskutować i wymieniać się doświadczeniami.

Aby dzielone przez nas idee mogły zacząć w realny sposób

Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować za umożliwienie

wpływać na rzeczywistość, muszą opuścić gabinety i przenik-

mi uczestnictwa w tym wydarzeniu.

nąć do powszechnej świadomości. Skończywszy już poraz
drugi Szkołę Ekonomiczną, mogę uznać z przekonaniem, iż

Inicjatywy takie jak Zimowa Szkoła Ekonomiczna to być może

nie ma w Polsce drugiej takiej okazji, by w tak intensywny

przede wszystkim inwestycja w wykształcenie młodych ludzi.

sposób, w takim gronie, zgłębiać tajniki szkoły austriackiej.

Nie tylko uczestników wyjazdu, ale również naszego otocze-

Wzbogacony w tę wiedzę, będę ją wykorzystywać w swoich

nia, z którym podzielimy się wiedzą ideą wolności. Sądzę

przyszłych działaniach i starał się zapewnić, iż nie byłyby to

zatem, że na stypendium przez Państwa ufundowanych

pieniądze stracone.

skorzysta znacznie więcej osób niż tylko ich bezpośredni
beneﬁcjenci tacy jak ja.

Kacper Jabłonka

Raz jeszcze dziękuje za Państwa wsparcie dla mnie i Instytutu
Misesa. Jestem przy tym przekonany, że w przyszłości sam
również będę wspierał tę lub podobne inicjatywy.
Aleksander Szeliga-Potocki
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Zjazd Austriacki
VI Zjazd Austriacki za nami! Powoli zaczynamy

jemy nowe projekty.

odliczanie i przygotowania do VII edycji, stawiając

Drugi dzień Zjazdu nie przypadkiem zbiegł się z 137.

sobie za cel przebicie zeszłorocznego wydarzenia.

rocznicą urodzin naszego patrona, Ludwiga von

Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż tegoroczny Zjazd to

Misesa. W trakcie tego dnia skupiliśmy się nad wkła-

blisko 200 uczestników i 15 prelegentów z całego

dem Misesa w rozwój teorii ekonomii oraz jego spoj-

świata. Wśród nich był także sam Jörg Guido

rzeniu na nierówności ekonomiczne. Oczywiście nie

Hülsmann, który o naszym patronie wie bodaj wszyst-

zabrakło tematów związanych z aktualną sytuacją

ko – jest autorem niezwykle obszernej biograﬁi

gospodarczą na świecie. Podczas jednego z paneli

Misesa: „Mises. The Last Knight of Liberalism”.

dyskusyjnych prelegenci zajęli się problemami

Na Zjeździe ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad wyda-

gospodarczymi Polski i Europy. Oprócz tego Federi-

niem książki w języku polskim.

co N. Fernández, opowiedział o tragicznej sytuacji
w Wenezueli i o tym, jakie spustoszenie w tym boga-

Zjazd Austriacki, czyli największa w Polsce konferen-

tym w zasoby naturalne kraju uczynił socjalizm.

cja poświęconej austriackiej szkole ekonomii, odbył

Przykłady z Wenezueli pokazują, że nasza misja

się w tym roku pod hasłem „Ludwig von Mises —

i działalność są potrzebne, gdyż społeczeństwo świa-

ostatni rycerz liberalizmu”. To właśnie postać i myśli

dome ekonomicznie nie dopuściłoby do zaistnienia

tego wybitnego ekonomisty oraz patrona naszego

takiej sytuacji. Na zakończenie konferencji głos

Instytutu były tematem większości wystąpień zapro-

zabrał charyzmatyczny mówca Jeffrey A. Tucker

szonych gości, a także przedmiotem dyskusji

z USA. Wygłosił on wykład pod tytułem „Mises and

podczas paneli. W tym roku, za sprawą licznych

the Two Faces of Anti-Liberalism”. Na konferencji

prelegentów i słuchaczy, Zjazd nabrał charakteru

Zjazd się nie zakończył. Po ostatnim wykładzie udali-

międzynarodowego. Pokazuje to potencjał i szansę

śmy się na after party w zabytkowym austriackim

na rozwój tego wydarzenia, czego jako organizatorzy

forcie.

bardzo pragniemy.
W pierwszy dzień Zjazdu, podczas panelu dyskusyjnego, pochyliliśmy się nad tematem „Mises and
Ethics”. W dyskusji głos zabrali: dr hab. Dariusz Juruś
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jacek Gniadek
SVD oraz dr Jakub Bożydar Wiśniewski z Instytutu
Misesa. Nie mogło też zabraknąć wystąpienia założyciela naszej instytucji dr. hab. Mateusza Machaja,
który w swoim wystąpieniu poruszył temat Open
Systems and Socio-Economic Contestability. Na
zakończenie dnia odbyła się uroczysta gala z okazji
jubileuszu 15-lecia istnienia Instytutu Misesa. Już od
2003 roku działamy na rzecz edukacji ekonomicznej
oraz promocji i rozwoju austriackiej szkoły ekonomii. Gala była okazją do spotkania z sympatykami
naszej działalności, ożywionych rozmów i wspólnego
toastu za dotychczasowe lata, bogate w mniejsze
i większe sukcesy. Nie zwalniając jednak tempa,
patrzymy z optymizmem w przyszłość i przygotowu-
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Media
Instytut stara się dotrzeć ze swoim przekazem do jak
największej liczby odbiorców. Naszymi głównymi
kanałami komunikacji - obok strony internetowej są kanał na YouTube i proﬁl Instytutu na Facebooku.
Filmy na naszym kanale YouTube (MisesInstitutePL)
w roku 2017/2018 zanotowały 59,9 tysiąca wyświetleń. Łącznie nasze ﬁlmy oglądano przez 482 tysiące
minut i 24 sekundy. „Komunizm zawsze stosuje
przemoc” – to tytuł najchętniej oglądanego ﬁlmu,
licząc wyświetlenia na YouTube i Facebooku łącznie.
Nasz proﬁl na Facebooku (Instytut Misesa) lubiło
ponad 18 000 osób. Nasze posty osiągnęły na tym
portalu zasięg ponad 1,7 miliona. Rozwijaliśmy także
nasz proﬁl na Twitterze (@MisesPl). Do końca września 2018 r. 944 osób nas obserwowało, a do 232 000
docieraliśmy z naszymi komunikatami.
Ważnym wydarzeniem medialnym w tym okresie
okazało się wydanie przez nas „Burżuazyjnej godności” Deirdre N. McCloskey. Książka była szeroko
komentowana w polskiej prasie – napisały o niej
m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”, „Do Rzeczy”,
„Gazeta Wyborcza”, „Najwyższy Czas”. Została nagrodzona w konkursie Economicus Dziennika Gazety
Prawnej – zajęła III miejsce w kategorii najlepszych
tłumaczeń książek ekonomicznych.
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Inna działalność
Przedstawiciele

Instytutu

promowali

rzetelną

wiedzę ekonomiczną na wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje. W listopadzie 2017 roku
podczas

Weekendu Kapitalizmu w Warszawie

uczestnicy mogli wysłuchać wykładów Mateusza
Machaja i Mateusza Benedyka. W grudniu ﬁnaliści
Akademii Kolibra (organizowanej przez Stowarzyszenie Koliber) dyskutowali z Mateuszem Benedykiem o optymalnym z ekonomicznego punktu
widzenia systemie emerytalnym.
Na pomoc ekspertów Instytutu mogło też liczyć
Studenckie Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy
Prawa SGH. Karol Zdybel przeprowadził na zaproszenie tegoż Koła warsztaty podczas Szkoły Ekonomicznej Analizy Prawa w kwietniu 2018 r. w Warszawie. Także w kwietniu odbył się (tym razem we Wrocławiu) festiwal Zawartości, podczas którego Mateusz Benedyk dyskutował z dr Maciejem Szlinderem
na temat sensowności wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego. W maju 2018 r. Instytut wsparł także nagrodami książkowymi konkurs
Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii
działającego w Lublinie na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej.
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Zespół

Fundator

Zespół Fundacji
Fundacja

Instytut

Edukacji

Ekonomicznej

Mateusz Machaj

im.

Dział Badawczo-Naukowy

Ludwiga von Misesa podzielona jest na działy
i projekty. Każdy dział i projekt ma swojego szefa,
który jest za niego odpowiedzialny.

Zarząd

Inni

Mikołaj Pisarski

Anna Gruhn

Prezes Zarządu

Wolna przedsiębiorczość

Mateusz Benedyk

Marcin Zieliński

Członek Zarządu

Wydawnictwo

i Dyrektor Generalny

Stanisław Kwiatkowski

Łukasz Jasiński

Członek Zarządu

Wykładowca

Arkadiusz Sieroń

Przemysław Rapka

Członek Zarządu

Wykładowca

Jakub Wiśniewski
Wykładowca

Dyrektorzy

Paweł Kot

Wiktor Strzelczyk

Dyrektor ds. Operacyjnych,

Zespół Komunikacji

Redaktor Naczelny mises.pl

i Marketingu

Marcin Seraﬁn

Hubert Wejman

Dyrektor Komunikacji

Zespół Komunikacji

i Marketingu

i Marketingu

Karol Szczerbiński

Przemysław Zboch

Fundraising

Materiały audiowizualne
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Kwoty przekazane Instytutowi w ramach 1%
podatku dochodowego w latach 2013-2018
[zł]

Finanse
Instytut Misesa utrzymuje się wyłącznie ze środków
przekazanych nam dobrowolnie - nie próbujemy

90 000

pozyskać ani nie wykorzystujemy żadnych państwo-

80 000

wych, samorządowych czy unijnych dotacji. Główny-

70 000

mi źródłami utrzymania Instytutu były w okresie

60 000

1 X 2017 – 30 IX 2018:

20 000

i gadżetów.

10 000

16 tys. zł opłat uczestników wydarzeń

0

2018

104,1 tys. zł przychodów ze sprzedaży książek

2017

30 000

2016

87,8 tys. zł odpisów 1% z podatku dochodowego;

2015

40 000

2014

137,9 tys. zł darowizn od 300 osób i ﬁrm;

2013

50 000

42,9 tys. zł w darmowych reklamach w ramach
Google Grants

Procentowy rozkład kosztów działalności
Instytutu Misesa

Staramy się jak najlepiej wykorzystywać środki
przekazane nam przez darczyńców i jak największą
część środków przekazywać na rozwój naszych
projektów, a jak najmniej na administrację. W roku

4%

2017/2018 koszty administracyjne naszej działalności

4%

3% 3%
33%

5%

stanowiły mniej niż 6% całkowitych kosztów działania Instytutu.

5%

Największą pozycją w naszych kosztach (które

6%

wyniosły ok. 386,5 tys. zł) była działalność gospodarcza
- na ten cel przeznaczyliśmy 33,43% wydatkowanych

7%

środków. Kolejnymi ważnymi pozycjami są: reklamy

8%

Google w ramach Google Grants - 11,09% kosztów;
organizacja Zjazdu Austriackiego - 8,79% kosztów;

11%
9%

organizacja Szkoły Ekonomicznej - 7,72% kosztów.
33,43%
11,09%
8,79%
7,72%
7,57%
5,68%
5,07%
5,03%
3,98%
3,88%
3,19%
2,67%
1,24%
0,63%
0,03%
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Działalność gospodarcza
Reklamy Google w ramach Google Grants
Zjazd Austriacki
Szkoła Ekonomiczna
mises.pl
Administracja
Wolna przedsiębiorczość
Fundraising
LEM
Komentarze
Multimedia
IT
Grafiki
KASE
Seminaria zaawansowane

Finanse
Liczba darczyńców, którzy przekazali
w ciągu roku równowartość:
9

Procentowy udział w zebranej kwocie:

10 8

8,75%
13,27%

70
5,30%
61,21%

11,48%

217
mniej niż 120 zł
120 zł - 600 zł
600 zł - 1 000 zł
1000 zł - 2 500 zł
powyżej 2 500 zł

mniej niż 120 zł
120 zł - 600 zł
600 zł - 1 000 zł
1000 zł - 2 500 zł
powyżej 2 500 zł

Kwoty przekazane na poszczególne cele - 2017/18

Pozostałe:
- Bez wskazanego celu
- KASE
- mises.pl

Wydawnictwo:
36 085,83 zł

Rząd wszechmogący:
22 872,83 zł

Problem
władzy politycznej:
9 779 zł

Burżuazyjna godność:
3 634,00 zł

LEM: 6 892,14 zł
Szkoła Ekonomiczna: 7 750,00 zł

Wzrost
16/17

17/18

Zmiana %

Suma darowizn: 75 269,95 zł

Suma darowizn: 137 891,00 zł

Suma darowizn

Liczba aktywnych darczyńców: 136

Liczba aktywnych darczyńców: 314

Liczba darczyńców

Średni roczny wkład darczyńcy: 553,46 zł

Średni roczny wkład darczyńcy: 439,14 zł

Średni roczny wkład darczyńcy -21%

Średnia wielkość darowizny:
97,75 zł

Średnia wielkość darowizny:
134,66 zł

Średnia wielkość darowizny

Dominanta:
10,00 zł
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Dominanta:
10,00 zł

83%
131%

38%

Nasze najpopularniejsze książki

Ekonomia w jednej lekcji

Burżuazyjna godność

Henry Hazlitt

Deirdre N. McCloskey

Ludzkie działanie

Rząd wszechmogący

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises

Marksizm. Krytyka

Wielki Kryzys w Ameryce

Eugen von Böhm-Bawerk,

Murray Rothbard

Ludwig von Mises,
Murray Rothbard

Pieniądz, kredyt bankowy

Kalkulacja ekonomiczna

i cykle koniunkturalne

w socjalizmie

Jesús Huerta de Soto

Ludwig von Mises
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Drodzy przyjaciele Instytutu Misesa!

15lat

Próżno […] walczyć z totalitaryzmem stosując jego
metody. Wolność mogą wywalczyć tylko ludzie bezwarunkowo przywiązani do jej zasad.
Te słowa Ludwiga von Misesa pochodzące z wydanej
przez nas w tym roku książki „Rząd Wszechmogący”
są tak samo aktualne jak w chwili, gdy Mises pisał to
szczególne dzieło. Zmieniły się wyzwania i zagrożenia dla naszej wolności, ale potrzeba jej stałej obrony
nie utraciła nic a nic ze swej pilności.
2018 to kolejny rok, w którym przepaść dzieląca dwa
walczące ze sobą polityczne plemiona powiększa się.
Próby wydzierania sobie z rąk kolejnych instytucji
publicznych, napędzania gospodarki poprzez
publiczne granty oraz miraż budowy zamożności
naszego społeczeństwa poprzez rozbudowane jak
nigdy wcześniej programy redystrybucyjne unaoczniają ogromną odległość, na jaką politycy i ich
doradcy oddalili się od zasad wolności.
W obliczu tych wyzwań misja Instytutu Misesa polegająca na popularyzacji zdrowej ekonomii nigdy nie
była pilniejsza. Kiedy na początku roku odbierałem
z rąk dr. hab. Mateusza Machaja nominację na
stanowisko prezesa Instytutu, wiedziałem, że chociaż wyzwania i złe idee, z którymi przyjdzie nam
walczyć, nie zmieniły się za bardzo od czasów
Ludwiga von Misesa, to całkowitej transformacji
uległy dostępne dla nas narzędzia. W tym i w kolejnych latach zamierzamy maksymalnie wykorzystać
potencjał drzemiący w tych tanich i powszechnie
dostępnych platformach, które już teraz umożliwiają nam docieranie z ideami naszego patrona i jego
uczniów do dziesiątek tysięcy ludzi na terenie całego
kraju. Tysiące absolwentów i uczestników naszych
programów edukacyjnych: Lekcji Ekonomii, Szkół
Ekonomicznych i konferencji naukowych z powodzeniem stosuje i rozwija zasady austriackiej szkoły
ekonomii zarówno w swoich karierach naukowych,
jak i życiu zawodowym. To właśnie ta grupa jest
naszym największym powodem do dumy i gwarantem skutecznej realizacji naszej misji. Wspierając
naszą pracę swoją darowizną, masz pewność, że
Twoje pieniądze wydajemy rozsądnie. W dobie
rosnącej presji na to, by dołączyć do któregoś z politycznych plemion, udaje nam się zachować pełną i
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Mikołaj Pisarski
Prezes Zarządu Instytutu Misesa

bezkompromisową niezależność. Nie pobieramy
publicznych grantów, nie jesteśmy beneﬁcjentami
rządowych programów, a także nie przyjmujemy
darowizn, za którymi kryją się jakieś interesy lub
oczekiwania. Skuteczność, którą wypracowaliśmy
pomimo tego, że nasz budżet nie może równać się
z tymi, którymi dysponują ﬁnansowane przez rząd
organizacje, jest żywym dowodem siły idei, które
popularyzujemy.
Jestem głęboko wdzięczny za darowizny, jakie
otrzymujemy od wszystkich osób wierzących w
naszą misję. Wasze środki to dla nas nie tylko możliwość rozwoju, ale cenne wsparcie moralne pokazujące, że nasza praca ma głęboki sens. To dzięki
niemu możemy realizować naszą pracę.
Z pozdrowieniami,

Mikołaj Pisarski
Prezes Zarządu
Instytutu Misesa

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

www.mises.pl

