
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE ALEJE JEROZOLIMSKIE 30 00-024 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31-12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenienie kontynuowania przez Fundację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W zakresie ewidencji środków trwałych:

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy
zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub
wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów
podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich
wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez
liczbę miesięcy w sezonie.

ŚrodkI trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł są w momencie zakupu odpisywane w koszty zużycia materiałów.Środki trwałe o warości
jednostkowej powyżej 3500 zł i nie więcej 10 000 zł wprowadzane są do ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzowane w
miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł są wprowadzane do ewidencji
środków trwałych i podlegają amortyzacji według zasad i stawek określonych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości dokonuje się odpisów
aktualizujących wartość środka trwałego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych .

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w
przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 złotych i nie więcej niż 10 000 złotych są umarzane
jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny,
o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych:

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w
walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub
sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego,
natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice muszą być
wyjaśnione i rozliczone w księgach roku, za który sporządza się bilans.

Pozostałość walut obcych w kasie na dzień bilansowy (na koniec roku), na który sporządza się bilans przelicza się według średniego kursu na
ten dzień , ustalonego przez Prezesa NBP. Różnicę wartościową wynikającą ze zmiany kursu waluty wyrażoną w złotych, odnosi się: dodatnią
na konto „Pozostałe przychody finansowe”, a ujemną na konto „Pozostałe koszty finansowe”.

Przychody i rozchody walut obcych ustala się w wartości wynikającej z ich każdorazowo obowiązujących kursów:
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- zakupu - stosowanych do sprzedaży walut (np. za dostawy lub usługi wykonywane dla kontrahentów zagranicznych oraz odsprzedaży dewiz
bankowi),

-sprzedaży - stosowanych przy zakupie walut w banku, np. na import.

Różnice kursowe powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów dla obliczenia wpływów i rozchodów określonych środków
pieniężnych bankowych w walutach obcych, jak też w związku z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu kończącym rok obrotowy,
zalicza się:

-ujemne-do pozostałych kosztów finansowych

-dodatnie do przychodów finansowych.

W zakresie ewidencji kredytów bankowych:

Kredyty bankowe w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz wartości przeliczone na złote
polskie wg kursu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzystała dana jednostka. Jeżeli w dniu kończącym rok
obrotowy średni kurs walut obcych różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu kredytu bankowego, wartość stanu kredytów ustala się wg
kursu średniego w dniu kończącym rok obrotowy ustalonego przez Prezesa NBP. Jeżeli kurs walut obcych dla gotówki i pieniędzy
ulokowanych na rachunkach bankowych i kredytów bankowych na koniec roku obrotowego różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu
wartości środków pieniężnych i kredytów bankowych, ich wartość przelicza się według średniego kursu ustalonego na dzień kończący rok
obrotowy przez Prezesa NBP. Natomiast różnice kursowe dla kredytów spłaconych w ciągu roku ustala się na dzień wygaśnięcia zobowiązań
z tytułu kredytu. 

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Wiśniewska Tomasz Wróblewski, Piotr Palutkiewicz, Adam Eberhardt

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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

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

Adam Eberhardt 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

Piotr Małecki Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Nowacki Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  1



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 2021 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. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:
1.  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.
2.  Wolność w Remoncie – przygotowanie i publikacja blisko 50 odcinków programu videopodcast śledzącego aktualne trendy i 
wydarzenia w polskiej i światowej gospodarce, polityce czy stosunkach międzynarodowych. Program dostępny na kanale 
YouTube oraz w wersji audio na iTunes oraz Spotify.
3. Rozmowy Sebastiana Stodolaka – przeprowadzenie i emisja 21 wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, intelektualistami 
oraz aktywistami oraz ich tłumaczenie na język polski. Tematyką wywiadów są bieżące kwestie z zakresu ekonomii oraz 
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finansów. Gospodarzem rozmów jest Sebastian Stodolak, szef działu badań i analiz WEI.
4. 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. 
5. 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. 
6. Realizacja projektu „Poczet Polskich Przedsiębiorców” współfinansowego przez Narodowy Bank Polski. Projekt zakłada 
realizację 10 filmów na podstawie książki wydanej przez WEI pt. Poczet Polskich Przedsiębiorców przedstawiającej sylwetki 
osób mających znaczący wpływ na budowę polskiej przedsiębiorczości. 
7. Realizacja projektu: ,,Wolność źródłem dobrobytu i pokoju” finansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności, w ramach 
którego zostały opracowane 4 raporty, a następnie przedstawione podczas debaty.
PUBLIKACJA RAPORTÓW:
W ramach naszej pracy analitycznej opracowaliśmy i wydaliśmy szereg raportów, które na bieżąco analizowały kwestie 
gospodarcze, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Wszystkie nasze raporty i opracowania dostępne są nieodpłatnie na naszej 
stronie internetowej Raporty zostały opracowane według najwyższych standardów merytorycznych i edytorskich.

 W 2021 roku wydaliśmy następujące raporty:
1. Etatyzm – ślepa uliczka
2. Analiza przyszłej strategii Białego Domu
3. Poszturchiwanie urzędników
4. Finanse w pandemii. Droga Wyjścia
5. Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii
6. Wykorzystać niezależność. Euro vs. złoty
7. Polski koncern multienergetyczny. Droga do Fuzji
8. Zachowanie kursów spółki akcji giełdowych
9. Działanie aparatu przymusu w Pandemii 
10. Niepewność, paraliż, chaos
11. Wirus społeczny. O konflikcie społecznym w Pandemii 
12. Wskaźnik bogactwa narodów
13. Jakie regulacje dla cyberbezpieczeństwa
14. Kim zostaną nasze dzieci?
15. Nowy gracz  na polskim rynku paliw  
16. Analiza wpływu zakazu papierosów typu slim na dynamikę rynku wyrobów tytoniowych w Polsce
17. Transformacja cyfrowa Polskich sądów
18. Żabie skoki w Polskiej innowacyjności
19. Pod prąd. Elektromobilność
20. Jaką przyszłość ma polski biznes rodzinny?
21. Nowy ład w globalnych finansach
22. Bariery i szanse rozwojowe dla polskich firm w obszarze Trójmorza 
23. Mądre wsparcie dla bezrobotnych. Założenia reformy urzędów pracy 
24. Polskie rolnictwo w przededniu rewolucyjnych zmian
25. Cena strachu. Ile kosztują nas obawy o polexicie? 
26. Bilans Otwarcia 2021
27. Value added theft. Walka z luką VAT w Polsce

PUBLIKACJA STANOWISK I MEMORANDÓW:
W ramach działalności opiniotwórczej opublikowaliśmy szereg stanowisk, wyrażających opinię Warsaw Enterprise Institute na 
ważkie gospodarczo-społecznie problemy. W 2021  roku opracowaliśmy szereg stanowisk:

1. Stanowisko WEI. Jak walczyć z migroagresją – stanowisko w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią
2. Stanowisko WEI. cop26 – apel o więcej odwagi
3. Stanowisko WEI. ws. profiskalnej polityki budżetowej państwa
4. Stanowisko WEI. Ustawa o „obronie ojczyzny” a możliwości finansowe
5. Stanowisko WEI. ws.  procesu wydawania wiz obywatelom Ukrainy
6. Stanowisko WEI. Polsce potrzeba jasnej strategii migracyjnej!
7. Stanowisko WEI. Polacy potrzebują zaufania
8. Stanowisko WEI. Premier ma rację – czas na zmianę paradygmatu
9. Stanowisko WEI. Niekompletna strategia
10. Stanowisko WEI. Ostrożnie z Europą socjalną!
11. Stanowisko WEI. Niech się budują!
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12. Stanowisko WEI. Pozwólcie ćwiczyć!
13. Stanowisko WEI. Krajowy plan odbudowy i polityka energetyczna Polski do 2040 roku
14. Stanowisko WEI. Podatek medialny objawem starej choroby

DZIAŁANIA W ŚWIETLICY WOLNOŚCI:
W ramach naszego klubu dla młodzieży – Świetlica Wolności – WEI wraz z organizacjami partnerskimi (koła naukowe, think 
tanki, młodzieżowe stowarzyszenia) stworzyliśmy unikatowe miejsce spotkań i wymiany myśli. Pomimo pięciu miesięcy 
zamknięcia lokalu, spowodowanych obostrzeniami covidowymi udało nam się zorganizować ponad 50 wydarzenia (debaty, 
koncerty oraz wykłady).

ORGANIZACJA KONFERENCJI I DEBAT:
W samym 2021 roku udało nam się zorganizować 34 debat i konferencji, w których wzięło udział ponad 130 ekspertów. 
Większość z naszych debat dostępna jest stale na platformie YouTube oraz Facebook, co wpływa bezpośrednio na trwałość 
naszych działań. 
1. Ile państwa w gospodarce?
2. Jak Biden zmieni Amerykę? Gospodarka, Obronność, Polityka Zagraniczna, Środowisko i Procesy kulturowe
3. Konkurencja w internecie. Czy internet to już oligopol?
4. Urzędnicy w pułapkach myślenia. Jak ulepszyć administrację?
5. Czy podatki to jedyne wyjście? Budżet państwa po pandemii.
6. Kiedy jak nie teraz? Plan odbudowy gospodarki
7. Polska z euro czy bez?
8. Polska w pandemii
9. Równe szanse i dostęp do zatrudnienia
10. Polska w pandemii. Policja i Sanepid
11. Polska w Pandemii: Gospodarka, lockdowny, tarcze.
12. Dyskusje wokół idei Europy Socjalnej
13. Polska w pandemii. Konflikt, Protest, bunt
14. Nasze drogi mieszkania
15. 100 dni Joe Bidena
16.  Wskaźnik bogactwa narodów, która jest Polska?
17.  Biedna średnia? – jaka przyszłość czeka polską klasę średnią?
18. Współpraca energetyczna w ramach Trójmorza
19. Ilu nas będzie? Wyzwania demograficzne dla Polski
20. Jaka przyszłość firm rodzinnych? Wyzwania rozwojowe
21. Cyberbezpieczeństwo – jak o nie zadbać?
22. Z otwartymi ramionami? – Polska a imigranci
23.  Co na to Kisiel? Debata o wolności słowa
24. Żabie skoki – strategia dla polskiej innowacyjności?
25. System Finansowy przyszłości
26.  Czy polskie firmy podbiją Trójmorze?
27.  Jaką Przyszłość ma Polski biznes rodzinny?
28.  Biurokratyczne hamulce imigracyjne
29.  Co z tym budżetem?
30.  Jak nie wylać dziecka z kąpielą? – Doświadczenia i rekomendacje z zakresu zwalczania luki VAT
31. W świecie awatarów. Wirtualna rzeczywistość – realny biznes
32. Polexit – na co to komu?
33. Kiedy dogonimy króliczka – analiza gospodarcza i dynamika rozwoju Polskie na tle innych państw
34. Spotkanie Sympatyków WEI – Czy żyjemy w tyranii ekspertów?
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:
W ramach działań wydawniczych w 2021 roku wydawaliśmy 4 książki; 
• Kiedy Harry stał się Sally - autorstwa Ryan T. Anderson
• Kolebka polskiej motoryzacji – autorstwa Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego
• Dekada cudów - autorstwa Andrzeja Krajewskiego
• Tyrania ekspertów – autorstwa Williama Easterliego

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
• tworzyliśmy unikatowy portal publicystyczny oraz bank wiedzy na naszej stronie internetowej. W samym 2021 roku 
opublikowaliśmy 235 artykuły blogowe, analizując aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie. Wszystkie wpisy blogowe są 
dostępne nieodpłatnie na naszej stronie internetowej;
• 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 
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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

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 34 
debaty i konferencje, w których udział wzięło 
ponad 130 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. WEI w ramach projektu ,,Poczet 
Przedsiębiorców Polskich’’ zrealizował nagrania 
na potrzeby filmów przedstawiające postacie 
mające znaczący wpływ na budowanie polskiej 
przedsiębiorczości.

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 50 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. Naszą ambicją jest, żeby wyszło z 
niego co najmniej kilku ministrów, rzesza 
menedżerów sektora publicznego i 
przedsiębiorców, a może nawet jakiś premier

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.

94.99.Z 121 663,32 zł
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121 663,32 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 204 849,32 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) 2 949 689,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 515 512,64 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 597 806,38 zł

d) przychody finansowe 2 020,93 zł

e) pozostałe przychody 834 349,85 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 niezależnych podmiotów społecznych oraz komercyjnych. Warsaw 
Enterprise Institute prowadzi badania, analizy, projekty edukacyjne, 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

Przygotowanie, publikacja oraz sprzedaż i dystrybucja książek  
W ramach działań wydawniczych w 2021 roku wydawaliśmy 4 książki; 
• Kiedy Harry stał się Sally - autorstwa Ryan T. Anderson
• Kolebka polskiej motoryzacji – autorstwa Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego
• Dekada cudów - autorstwa Andrzeja Krajewskiego
• Tyrania ekspertów – autorstwa Williama Easterliego
Wydaniu książek zawsze towarzyszą spotkania premierowe, debaty, spotkania z autorami. W 
kolejnym roku działalność wydawnicza będzie kontynuowana.

3 82.30.Z

W ramach działalności fundacja świadczy wyspecjalizowane oraz profesjonalne usługi 
kompleksowej organizacji konferencji, debat oraz wydarzeń. Działalność odbywa się na 
każdym polu związanym z eventem od planowania, realizacji, koordynacji do późniejszego 
raportowania. Adresatami wydarzeń są różne grupy społeczne, w zależności od tematyki. 
Warsaw Enterprise Institiute organizuje zarówno debaty dla wąskiego grona osób - 
kameralne spotkania, jak i wielkie konferencje na kilkaset gości. Tematyka organizowanych 
eventów jest ściśle powiązana z obszarami merytorycznymi wokół których  WEI skupia swoją 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

204 849,32 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 869 648,19 zł

2.4. Z innych źródeł 753 528,97 zł

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 178 751,52 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: 2 743 435,81 zł 178 751,52 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

430 122,41 zł 178 751,52 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 011 770,05 zł

6 409,85 zł

0,00 zł

1 295 133,50 zł 0,00 zł

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

178 751,52 zł

1 Rozwój Fundacji 178 751,52 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

24 248,31 zł

247 593,50 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)

1 597 806,38 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 85 390,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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)

2 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)

2,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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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21 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 521 962,85 zł

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

129 855,00 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 

392 107,85 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)

8 250,00 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)  

4 000,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

100 313,57 zł

100 313,57 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 421 649,28 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 129 855,00 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

9 500,00 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

5 000,00 zł

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

1 Wolność Źródłem Dobrobytu Opracowanie i wydanie serii 
tematycznych,
gospodarczych raportów 
związanych z misją
realizowaną przez Fundację 
WEI.

Narodowy Instytut Wolności 204 849,00 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, Adam Eberhardt 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
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-31

Anna Wiśniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Wróblewski, Piotr Palutkiewicz, Adam Eberhardt

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE
00-024 WARSZAWA
ALEJE JEROZOLIMSKIE 30 
0000458888

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 921 970,15 1 349 860,65

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 390 487,04 515 512,64

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 531 483,11 834 348,01

B. Koszty działalności statutowej 624 864,93 526 542,92

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 332 706,00 430 122,41

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 292 158,93 96 420,51

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 297 105,22 823 317,73

D. Przychody z działalności gospodarczej 529 214,89 1 597 806,38

E. Koszty działalności gospodarczej 257 735,27 1 011 770,05

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 271 479,62 586 036,33

G. Koszty ogólnego zarządu 346 927,20 1 162 524,66

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 221 657,64 246 829,40

I. Pozostałe przychody operacyjne 11 257,72 1,84

J. Pozostałe koszty operacyjne 15 891,63 36 188,33

K. Przychody finansowe 0,00 2 020,93

L. Koszty finansowe 0,00 6 409,85

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 217 023,73 206 253,99

N. Podatek dochodowy 8 821,00 2 071,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 208 202,73 204 182,99

Data zatwierdzenia: 
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-31

Anna Wiśniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Wróblewski, Piotr Palutkiewicz, Adam Eberhardt

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE
00-024 WARSZAWA
ALEJE JEROZOLIMSKIE 30 
0000458888

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 361 300,00 488 834,33

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 127 534,33

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 361 300,00 361 300,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 623 394,93 813 678,13

I. Zapasy 78 232,20 68 947,96

II. Należności krótkoterminowe 415 220,72 483 364,83

III. Inwestycje krótkoterminowe 91 263,92 225 634,34

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 678,09 35 731,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 984 694,93 1 302 512,46

PASYWA

A. Fundusz własny 628 498,27 832 681,26

I. Fundusz statutowy 15 000,00 15 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 405 295,54 613 498,27

IV. Zysk (strata) netto 208 202,73 204 182,99

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 356 196,66 469 831,20

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 324 196,66 433 831,20

IV. Rozliczenia międzyokresowe 32 000,00 36 000,00

PASYWA razem 984 694,93 1 302 512,46

Data zatwierdzenia: 
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

nie dotyczy

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

nie dotczy

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2021 Fundacja otrzmała z 1% od osób fizycznych 121 663,32zł. Środki te zostały przeznaczone, zgodnie ze wskazaniem celu-na rózwój
Fundacji w tym utrzymanie serwisu www.wei.org.pl i publikowanie treści merytorycznych. 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy 

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Wiśniewska Tomasz Wróblewski, Piotr Palutkiewicz, Adam Eberhardt

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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