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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-024 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 227699123

Nr faksu E-mail office@wei.org.pl Strona www wei.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-04-18

2018-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14664065700000 6. Numer KRS 0000458888

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

TOMASZ WRÓBLEWSKI PREZES TAK

PIOTR PALUTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

CEZARY KAŹMIERCZAK PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

MARIUSZ PAWLAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MARCIN NOWACKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji:
1. działanie na rzecz dobra społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w zakresie 
działalności społecznej, naukowej oraz informacyjnej; 
2. wspieranie działań na rzecz pogłębiania konkurencyjności gospodarczej, 
przedsiębiorczości i innowacyjności na obszarze RP;
3. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego;
4. wspieranie inicjatyw gospodarczych mających pozytywny wpływ na 
rozwój życia gospodarczego;
5. krzewienie zasad wolnego rynku;
6. upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i zdrowego 
rozsądku; 
7. podnoszenie wiedzy w społeczeństwie na temat kluczowych obszarów 
państwa tj. państwo i prawo, bezpieczeństwo, gospodarka, demografia;
8. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania 
kluczowych obszarów państwa tj. państwo i prawo, bezpieczeństwo, 
gospodarka, demografia;
9. inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej funkcjonowania 
kluczowych obszarów państwa tj. państwo i prawo, bezpieczeństwo, 
gospodarka, demografia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez 
publicznych propagujących cele Fundacji;
b. prowadzenie i organizacja działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
c. przygotowanie projektów zmian w prawie i podejmowanie starań na 
rzecz ich wprowadzenia;
d. realizację lub wsparcie projektów związanych z wprowadzaniem 
nowych innowacyjnych rozwiązań , których celem jest tworzenie silnej 
gospodarki opartej o proste prawo regulujące działalność gospodarczą na 
bazie zdrowego rozsądku i sprawnych sądów;
e. podejmowanie i wspieranie działań, których celem jest poprawa jakości 
prawa, procesu jego stanowienia, stosowania i dochodzenia w 
postępowaniach sądowych;
f. wstępowanie do postępowań toczących przed Krajowymi i 
międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi 
w charakterze przedstawiciela społecznego;
g. podejmowanie i wspieranie działań, których celem jest odwrócenie 
niekorzystnych trendów demograficznych dla Polski;
h. tworzenie banku informacji dotyczących funkcjonowania kluczowych 
obszarów państwa tj. państwo i prawo, bezpieczeństwo, gospodarka, 
demografia;
i. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Warsaw Enterprise Institute w 2020 roku realizowała swoje cele statutowe oraz działalność pożytku publicznego przez 
szereg aktywności. Wszystkie podjęte przez nas działania dedykowane były szerokiej grupie odbiorców oraz niezmiennie 
pozostawały nieodpłatne. Celem Fundacji WEI jest dostarczanie fachowej wiedzy, konfrontację poglądów oraz bieżący 
monitoring otaczającej nas rzeczywistości. Cele te udało nam się osiągnąć, co szczególnie ważne jest w czasach niepewności, 
niesionych pandemią COVID-19.

ZREALIZOWANE PROJEKTY:
1.  Agenda Polska – dokończenie projektu: przygotowywanie oraz wydanie ostatnich publikacji z zakresu strategii rozwoju Polski 
oraz  punktowej naprawy prawa. 
2.  Plusy Ujemne – bieżące prowadzenie portalu internetowego, na którym oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. 
Analizujemy akta, które już weszły w życia i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności 
gospodarczej lub funkcjonowania państwa. Przygotowanie i opublikowanie kilkudziesięciu ocen ustaw i zmian w prawie.
3.  Wolność w Remoncie – publikacja blisko 50 odcinków programu videopodcast śledzącego aktualne trendy i wydarzenia w 
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polskiej 
i światowej gospodarce, polityce czy stosunkach międzynarodowych. Program dostępny na kanale YouTube oraz w wersji audio 
na iTunes oraz Spotify.
4. Akademia Warsaw Enterprise Institute - To cykl 5 dwudniowych weekendowych zjazdów, prowadzonych przez uznanych 
trenerów i ekspertów, w formie maksymalnie praktycznych warsztatów z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, 
debatowania, retoryki, erystyki. Podczas Akademii przeszkoliliśmy 20 uczestników, podczas 90 godzin szkoleń, na których 
uczyliśmy efektywnie przemawiać, budować swój wizerunek, tworzyć argumenty, występować przed kamerą. 
5. Okiem Bastiata – przeprowadzenie 21 wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, intelektualistami oraz aktywistami oraz ich 
tłumaczenie na język polski. Tematyką podcastów są bieżące kwestie z zakresu ekonomii oraz finansów. Gospodarzem podcastu 
jest wiceprezes WEI, Sebastian Stodolak.
6. Raport Cwanego Mikołaja – interaktywny projekt z dedykowaną stroną internetową, w którym obliczyliśmy ile każdy 
obywatel będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni na socjalne prezenty od państwa. Celem projektu było zwiększenie poziomu 
świadomości ekonomicznej Polaków, co szczególnie istotne jest podczas pandemii COVID-19. 
7. Licznik Strat Lockdownowych –interaktywny projekt, w którym wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców 
obliczyliśmy ile polska gospodarka traciła z tytułu pełzającego lockdownu. Nasz licznik w czasie rzeczywistym pokazywał straty 
dla branży hotelarskiej, fitness, gastronomii, branży rozrywkowej oraz ogólnej straty PKB. Metodologia projektu oparta jest na 
modelu sektorowym input-output, biorąc pod uwagę nie tylko bezpośrednie straty w branżach zamrożonych, lecz także 
rezultaty pośrednie, takie jak wpływ zamrożonych sektorów na inne gałęzie gospodarki. Projekt posiada dedykowaną stronę 
internetową, a 6 ekranów, na bieżąco zliczających straty lockdownowe zawieszone były na elewacji lokalu Świetlica Wolności. 
Licznik działał aż do odmrożenia ostatniej branży. 
8. Kufel Odpowiedzi – w ramach projektu zrealizowaliśmy 10 filmów, w których podnosiliśmy aktualne problemy dotyczące 
polskiego życia gospodarczego. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie świadomości ekonomicznej Polaków oraz 
podniesienie poziomu debaty publicznej. W projekcie udział wzięło kilkudziesięciu ekspertów, reprezentujących różne dziedziny 
nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. 
9. Realizacja projektu „Plusy Ujemne – Monitoring polskiej legislacji” w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut 
Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na latach 
2014–2020. 
W ramach projektu przeprowadzono serię debat legislacyjnych z udziałem polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu i 
administracji, zorganizowano serię konferencji o stanie polskiej legislacji. 

PUBLIKACJA RAPORTÓW:
W ramach naszej pracy analitycznej opracowaliśmy i wydaliśmy szereg raportów, które na bieżąco analizowały kwestie 
gospodarcze, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Wszystkie raporty i opracowania dostępne są nieodpłatnie na naszej stronie 
internetowej oraz opracowane zostały według najwyższych standardów merytorycznych i edytorskich.

 W 2020 roku wydaliśmy następujące Raporty:

1. „Biała Księga Dobrych Praktyk Inwestycyjnych.”
2. „Indeks Wolności Gospodarczej 2020.”
3. „Plan Odbudowy Gospodarki po Kryzysie COVID-19: Filar I – Rozwiązania Punktowe – Quick Win.”
4. „Plan Odbudowy Gospodarki po Kryzysie COVID-19: Filar II – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (infrastruktura).”
5. „Zeszyty Gospodarcze 1/2020 – Nieefektywny system opodatkowania spółek kapitałowych.”
6. „Plan odbudowy gospodarki po kryzysie COVID-19: Filar III – Usługi publiczne w dobie szybkiego dostępu do Internetu”
7. „Prawne zagrożenia dla franczyz w Polsce.”
8. „Polityka zagraniczna przyszłej administracji Josepha Bidena. Możliwe scenariusze wydarzeń.”
9. „Plan odbudowy polskiej gospodarki po kryzysie COVID-19: Filar IV – Prawo Gospodarcze.”
10. „Plan odbudowy gospodarki po kryzysie COVID-10: Filar V – Płaca i podatki.”
11. „Europa grubymi nićmi szyta.”
12. “Drogi Nowy Ład – Green New Deal.”
13. „Zawiniona konieczność – Globalny przegląd polityk gospodarczych uruchamianych w odpowiedzi na kryzys pandemiczny.”
14. „Polski rynek apteczny – kluczowe fakty i liczby.”
15. „Prezydentura Joe Bidena. Możliwe warianty polityki zagranicznej i obronnej. Wnioski dla Polski.”
16. „Plan odbudowy gospodarki polskiej po kryzysie COVID-19. Filar VII – Sądownictwo.”
17. „Europa na tropie suwerenności technologicznej: Szanse i zagrożenia.”
18. „Bilans Otwarcia 2020.”
19. „Etatyzm – Ślepa uliczka. Analiza kosztów i korzyści płynących z etatyzacji państwa."

PUBLIKACJA STANOWISK I MEMORANDÓW:
W ramach działalności opiniotwórczej opublikowaliśmy szereg stanowisk, wyrażających opinię Warsaw Enterprise Institute na 
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ważkie gospodarczo-społecznie problemy. W 2020 roku opracowaliśmy szereg stanowisk:

1. Stanowisko WEI ws. Projektu ustawy cukrowej. Cios dla polskiej gospodarki, polskich producentów, rolników i konsumentów.
2. Stanowisko WEI ws. Powołania Agencji Uzbrojenia.
3. Stanowisko WEI. Zacznijmy od VAT’u.
4. Stanowisko WEI. Bądźmy jak Szwecja – obniżajmy podatki. 
5. Stanowisko WEI. Prawdy, półprawdy i raporty Unii Europejskiej – stanowisko WEI dotyczące Raportu KE nt. praworządności 
w Polsce.
6. Stanowisko WEI. Negocjacje budżetu UE. Polska kupiła czas, czas to wykorzystać! 
7. Stanowisko WEI. Pozwólcie ćwiczyć!
8. Stanowisko WEI. Pakiet stabilizacyjny dla polskiego prawa. 

PROJEKTY EDUKACYJNE:

W ramach działalności edukacyjnej zrealizowaliśmy serię szkoleń z cyklu Akademia Warsaw Enterprise Institute. W projekcie 
wzięło udział 20 uczestników, których szkoliło 3 prelegentów, podczas 90 godzin intensywnego szkolenia w cyklu 5 
dwudniowych weekendowych zjazdów. Tematyką szkolenia były wystąpienia publiczne i sztuka autoprezentacji. 

DZIAŁANIA W ŚWIETLICY WOLNOŚCI:
W ramach naszego klubu dla młodzieży  „Świetlica Wolności”  WEI wraz z organizacjami partnerskimi (koła naukowe, think 
tanki, młodzieżowe stowarzyszenia) kontynuowaliśmy organizację spotkań i wymiany myśli. Pomimo sześciu miesięcy 
zamknięcia lokalu, spowodowanych obostrzeniami udało nam się zorganizować 64 wydarzenia (debaty, koncerty oraz wykłady).

ORGANIZACJA KONFERENCJI I DEBAT:
Pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, w samym 2020 roku zorganizowanych zostało 29 debat i konferencji, w 
których wzięło udział 153 ekspertów. Większość z naszych debat dostępna jest stale na platformie YouTube oraz Facebook, co 
wpływa bezpośrednio na trwałość naszych działań. 
1. Polska energetyka przyszłości
2. Polska w europejskim Zielonym Ładzie
3. Jak mówić o liberalizmie w XXI wieku?
4. Czy polska gospodarka jest przeregulowana?
5. Czy Polskę stać na energię z węgla?
6. W gąszczu przepisów – debata nt. stanu polskiego prawodawstwa.
7. Drogi Nowy Ład – Green New Deal
8. Pandemia, kryzys, bunt – I co dalej?
9. Podatek cukrowy – troska o zdrowie Polaków czy budżet państwa?
10. Ustawa odległościowa. Jak pogodzić interes społeczny, gospodarczy i środowiskowy?
11. SLIM VAT w ocenie ekspertów, doradców i biznesu.
12. Zamówienia publiczne w świetle COVID-19
13. Czy polskie prawo sprzyja dronom?
14. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Okiem administracji, biznesu i ekspertów.
15. Walka z suszą. Czy propozycje rządu ochronią Polskę przed kryzysem?
16. Bon turystyczny: ratunek dla branży czy kosztowna obietnica wyborcza?
17. Ustawa offshore. Oczekiwania branży a plany ustawodawcy. 
18. Wybory w USA – Świat i Ameryka w 2025 roku
19. Przegląd Legislacyjny WEI: Nowelizacja Prawa Budowlanego 
20. Szturm Antykryzysowy jak ratować polską gospodarkę?
21. Czy ślimak to ryba? Debata o wpływie regulacji unijnych na polskie prawo
22. Jakość polskiego prawa na tle międzynarodowym. 
23. Otwarty rynek apteczny a wydolność polskiego systemu ochrony zdrowia
24. Współczesne problemy tworzenia prawa
25. Przegląd Legislacyjny WEI: Tarcza Branżowa 
26. Europa na tropie suwerenności technologicznej – szanse i wyzwania 
27. Jak odbudować Polskę po pandemii – plan na XI filarów 
28. Polski Projekt Multienergetyczny – od porządkowania rynku do rynkowej ekspansji. 
29. Giełdy podczas pandemii – szalone czy racjonalne? 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
• tworzyliśmy unikatowy portal publicystyczny oraz bank wiedzy na naszej stronie internetowej. W samym 2020 roku 
opublikowaliśmy 203 artykuły blogowe, analizując aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie. Wszystkie wpisy blogowe są 
dostępne nieodpłatnie na naszej stronie internetowej;
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

250000

80

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• udział przedstawicieli i ekspertów WEI w szeregu konferencji ekonomicznych i branżowych, także podczas najważniejszych 
wydarzeń i kongresów w Polsce;
• bieżąca obecność ekspertów WEI w najważniejszych mediach i środkach przekazu, bieżące komentowanie wydarzeń 
polityczno-gospodarcze w kraju;
• aktywność internetowa za pomocą kanałów social media, aktywne zarządzanie stronami na Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Warsaw Enterprise Institute przygotował pod 
względem technicznym oraz merytorycznym 42 
debaty i konferencje, w których udział wzięło 
152 ekspertów. Debaty te były ogólnodostępne i 
odbywały się stacjonarnie oraz w przestrzeni 
online, poprzez transmisję LIVE. Tematyką 
dyskusji były palące kwestie gospodarcze, 
polityczne i społeczne, a nagrania z debat są 
ogólnodostępne na naszych kanałach 
komunikacji. Przykładowe tematy debat to: 
"Szturm antykryzysowy – jak ratować 
gospodarkę?", "W gąszczu przepisów – debata 
nt. stanu polskiego prawodawstwa", "Walka z 
suszą. Czy propozycje rządu uchronią Polskę 
przed kryzysem?" i inne.

82.30.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W ramach Świetlicy Wolności WEI wraz z 
organizacjami partnerskimi animował oraz 
przeprowadził ponad 60 rozmaitych wydarzeń o 
charakterze edukacyjnym, z zakresu 
promowania i kształtowania wśród młodych 
ludzi postaw przedsiębiorczych, 
wolnorynkowych. Świetlica Wolności to miejsce 
przeznaczone na spotkania, wykłady i panele. 
Stworzone z myślą o konserwatywnej, 
zdroworozsądkowej młodzieży oraz 
organizacjach młodzieżowych, którym 
przyświecają podobne idee. Świetlica to miejsce 
formacyjne, w którym mamy nadzieję 
wykształcić przyszłych ministrów, managerów 
sektora publicznego a może i przyszłego 
premiera.

85.59.B 0,00 zł

3
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Warsaw Enterprise Institute prowadzi i 
sukcesywnie rozwija projekt „Plusy Ujemne” – 
portal internetowy, na którym oceniamy istotne 
zmiany i nowości legislacyjne. Celem jest próba 
zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej 
oraz wiarygodna informacja o wchodzących w 
życie przepisach prawa. Na naszym portalu 
plusyujemne.pl analizujemy akta, które już 
weszły w życia i które uznajemy za kluczowe z 
punktu widzenia prowadzenia działalności 
gospodarczej lub funkcjonowania państwa oraz 
interesu publicznego, jak również z uwagi na 
kwestie społeczne lub środowiskowe.
Podcast "Wolność w remoncie".

94.99.Z 48 192,46 zł
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104 650,84 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 241 709,60 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 462 442,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 390 487,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 529 214,89 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 542 740,83 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 704 381,36 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 74.90.Z

Warsaw Enterprise Institute prowadzi projekty oraz przygotowywał rozwiązania i prowadził 
doradztwo zarówno dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jak i niezależnych 
podmiotów społecznych czy komercyjnych. Warsaw Enterprise Institute prowadzi badania, 
analizy, publikuje komentarze, stanowiska, memoranda oraz raporty.  Warsaw Enterprise 
Institute koncentruje się na czterech obszarach kluczowych dla otoczenia biznesowego i 
poprawy dobrobytu Polski: Państwa i Prawa; Bezpieczeństwa; Gospodarki; Demografii.  WEI 
jest wydawcą codziennego serwisu internetowego zajmującego się głównymi obszarami 
zainteresowania Instytutu.

2 58.10.Z

Wydawanie książek, publikacji. Przygotowanie, publikacja oraz sprzedaż i dystrybucja książki „ 
Portraits od Polish Enterpreneurs”.  Publikacja ta jest tłumaczeniem na język angielski książki 
wydanej przez Fundację w 2018 roku. Książka została wydana w formie papierowej oraz e-
book. Po sukcesie polskiego wydania, postanowiliśmy opracować wersję angielską tejże 
pozycji, w celu promocji polskiej historii gospodarczej za granicą, gdzie szeroko 
dystrybuowaliśmy książkę. Rok 2020 był również formalnym założeniem Wydawnictwa 
Warsaw Enterprise Institute, które rozpoczęło swoją właściwą działalność w roku 2021.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

241 709,60 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 411 700,96 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 192,46 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 245 419,03 zł 48 192,46 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

332 706,00 zł 48 192,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

257 735,27 zł

0,00 zł

362 818,83 zł

292 158,93 zł 0,00 zł

1 Tworzenie banku informacji dotyczących funkcjonowania kluczowych obszarów państwa tj. 
państwo i prawo, bezpieczeństwo, gospodarka, demografia.

48 192,46 zł

1 Tworzenie banku informacji i rozwój Fundacji 48 192,46 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

26 039,87 zł

149 126,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

529 214,89 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57 781,04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 271 479,62 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 271 479,62 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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32 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

5 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 222 871,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

216 371,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

6 500,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

7 000,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 900,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

34 800,00 zł

34 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 188 071,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 216 371,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 900,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030

Rozwój instytucjonalny think 
tanków obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

94 450,68 zł

2 Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-
2020

Plusy Ujemne - Monitoring 
polskiej legislacji

Narodowy Instytut Wolności 121 025,42 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

TOMASZ WRÓBLEWSKI, PIOTR 
PALUTKIEWICZ Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 SW MANAGEMENT SP. Z O.O. 142726959          
 

WARSZAWA 46,00 46,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11
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