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2019
Rynek idei to bardzo konkurencyjny sektor, w którym przedsiębiorcy ścierają
się, przesuwając Okno Overtona, raz w jedną, raz w drugą stronę. Oznacza
to, że społecznie akceptowalne idee ulegają zmianie, a my wolnościowcy,
chcemy ogrywać znaczącą rolę w procesie zmian. Dlatego działamy na wielu
płaszczyznach: na uniwersytetach, w fundacjach, stowarzyszeniach, i w polityce. Często nie dostrzegając tego, co dzieje się poza naszym krajowym
podwórkiem. Zmiana na rzecz wolności to zmiana generacyjna, nieograniczona rygorami administracyjnymi.
Misja naszej organizacji koncentruje się wokół edukacji, szczególnie ludzi
młodych, którzy otrzymują narzędzia do skutecznej działalności na rzecz
wolności. Nasze projekty docierają coraz dalej, co jest możliwe dzięki międzynarodowej sieci, którą współtworzymy. W ten sposób zmieniamy małą,
polską organizację w międzynarodowe centrum edukacji wolnościowej.
Wychodzimy poza Polskę, a nawet Europę, organizując Project Arizona w Stanach Zjednoczonych, czy szkoląc kurdyjskich studentów w kraju. Robimy
to dlatego, że chcemy skutecznie szerzyć wolność, bez oglądania się na
ograniczenia.
Jacek Spendel
Prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości

Słowo od
prezesa

nasza misja
Naszą misją jest wykształcenie nowej generacji liderów, oferując im wiedzę
i umiejętności niezbędne w rozwoju na gruncie zawodowym i w procesie
urzeczywistniania ideałów wolnego społeczeństwa.

nasza wizja
Polska, w której wolnościowi liderzy stoją na straży dobrowolnie zorganizowanego społeczeństwa, ograniczanego rządu, rządów prawa oraz skutecznie
nie dopuszczają do rozrostu władzy państwowej.
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nasz team
Jacek Spendel

Paweł Piwowar

Tomasz Pułról

Fundator i Prezes zarządu Fundacji
Wolności i Przedsiębiorczości, od
2019 roku pełni także funkcję Prezydenta amerykańskiej organizacji
Liberty International. Magister socjologii. Doświadczenie zbierał m.in.
na Think Tank MBA w Fairfax, Capital Semester w Waszyngtonie oraz
programie The Fund for American
Studies w Pradze. W naszej organizacji jest fundraiserem, dyrektorem
Project Arizona oraz głównym organizatorem Liberty Campów.

W fundacji odpowiedzialny za planowanie i rozwój projektów. Jego
pasją jest praca z informacją, którą na codzień realizuje zajmując się
programowaniem serwisów streamingowych. Poprzednio pracował
jako analityk (Thomson Reuters)
i redaktor serwisu informacyjnego
(Onet.pl). Prywatnie interesuje się
zagadnieniami konfliktów międzynarodowych oraz krajami byłego ZSRR,
w szczególności Ukrainą.

Prawnik, publicysta, ekspert Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz
wykładowca Polsko-Amerykańskiej
Akademii Liderów. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia
KoLiber. Od lat związany z sektorem
organizacji pozarządowych.

spendel@fundacjawip.org

Dr Marcin Chmielowski
chmielowski@fundacjawip.org

Politolog, doktor filozofii a także
absolwent podyplomowych studiów
z zakresu bankowości centralnej.
Publicysta, komentator i scenarzysta który w naszej Fundacji łączy
teorię z praktyką. Dr Chmielowski
jest autorem publikacji naukowych
na temat libertarianizmu, częstym
gościem konferencji naukowych
i uniwersyteckich auli, popularyzatorem dokonań krakowskiej szkoły
ekonomicznej a także organizatorem wydarzeń. Obecnie pracuje nad
filmem dokumentalnym o Ludwigu
von Misesie.

piwowar@fundacjawip.org

Magdalena Spendel
spendelmagdalena@gmail.com

Studia magisterskie z ekonomii
ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Ich wynikiem była nagrodzona w konkursie Magister PAFERE
praca magisterska, a następnie napisana książka „Jak Zostać Tygrysem
Gospodarczym Europy” na temat
transformacji gospodarczej Estonii.
Od początku studiów zaangażowana
w organizacje pozarządowe. Obecnie
jest dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, zajmuje się
także Projectem Arizona i Liberty
Connectorem.

tomasz.pulrol@gmail.com

Karolina Kowacka
karolinakowacka@gmail.com

Studentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od paru lat
zaangażowana w działanie na rzecz
wolności gospodarczej i osobistej.
W Fundacji zajmuje się social mediami.
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Absolwenci

Project Arizona
Yuri Terekhov – uczestnik Project Arizona 2019. Zaangażowany politycznie w opozycji wobec rosyjskich władz,
czego efektem było nawet aresztowanie. Jest autorem wielu artykułów i obecnie pracuje jako freelancer.
W swoich planach ma także znaczne poszerzenie swojej
działalności pozarządowej, więcej dowiecie się z jego
wypowiedzi.
„Project Arizona zainspirował mnie do stworzenia mojego własnego projektu, który inauguruję w 2020 roku.
Będzie to prywatny uniwersytet korporacyjny tworzony przez moją organizację - Free Russia Forum. Nasz
program będzie zawierał marketing polityczny, fundraising, analizę polityczną, bezpieczeństwo cybernetyczne
i umiejętność poruszania się w mediach. Program ten
tworzymy dla młodych, utalentowanych Rosjan, którzy
są aktywni politycznie, lecz czują się ograniczeni przez
obecny system.”

Jorge Galicia Rodríguez – uczestnik Project Arizona 2019.
Jorge jest czynnym działaczem opozycyjnym z Wenezueli.
Represjonowany przez własny rząd ukrywał się przez
wiele miesięcy. Project Arizona wsparł go w aplikacji
o azyl w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie mieszka.
Po skończeniu naszego programu rozpoczął pracę dla
The Fund for American Studies, dzięki czemu podróżuje
po kampusach amerykańskich uniwersytetów i opowiada
o sytuacji w Wenezueli.
„Project Arizona dodał mi pewności siebie, by być jeszcze
bardziej efektywnym w pracy na rzecz wolności. W Arizonie odkryłem wiarę w siebie, co bardzo zmieniło moje
życie. Zawsze będę zachęcał młodych wolnościowych
liderów do wzięcia udziału i przeżycia wspaniałego doświadczenia w stanie Wielkiego Kanionu.”

Jorct gariezona

proje 2019

yutrariizona

projec2019
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Jedno z wystąpień Jorge dostępne online:
youtu.be/QwO6OIsVObM

Absolwenci

Polsko-Amerykańska
Akademia Liderów
Relacje z wyjazdu na konferencję FEEcon do Atlanty,
która była nagrodą za wyniki egzaminów.
Piotr Popęda wielokrotny absolwent PAAL, od lat angażujący się w społeczeństwo obywatelskie i samorząd.
Autor artykułów, promotor miasta Sosnowiec i współorganizator Zagłębiowskiej Akademii Liderów.
„Znaleźliśmy się tam jako laureaci Polsko-Amerykańskiej
Akademii Liderów, bodaj jednej z najlepszych szkół liderskich w Polsce, organizowanej przez polską Fundację
Wolności i Przedsiębiorczości. Nie było jednak łatwo zanim dostąpiliśmy tego zaszczytu, czekał na nas obowiązek przygotowania własnych projektów i rywalizacji
z innymi uczestnikami, by uzyskać stosowne stypendium.
Było jednak warto. Dla mnie personalnie unikatowym
wydarzeniem była możliwość osobistej rozmowy z Lawrencem Reed (ekonomistą i emerytowanym Prezesem
Zarządu Foundation for Economic Education) oraz wspólna wymiana zdań czy upominków.”

Marek Wójcik zdobył 1 miejsce na naszej Grassroots
Leadership Academy. Od 2016 roku jest prezesem Fundacji Pasja Nauki, której misją jest wspieranie uczniów
poprzez znajdywanie ich mocnych stron i odkrywanie
pasji. W 2019 wystartował ze start-upem Wirtualny Nauczyciel, asystentem do nauki matematyki.
„Na FEEConie najpierw zaskoczyły mnie finanse, które
mają do dyspozycji w Stanach organizacje promujące
idee. Konferencja odbyła się w prestiżowym hotelu
i z ogromnym rozmachem, czego dowodem może być
choćby to, że kompozytorowi, który na niej występował
towarzyszyła orkiestra. Bardzo ucieszyłem się, że dużą
częścią wydarzeń były praktyczne warsztaty biznesowe,
na których przygotowaliśmy modele biznesowe i ćwiczyliśmy wystąpienia przed inwestorami.”

Marek
PAAL

Piotr
PAAL
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

Mises the movie
Po „Zapomnianych. Historii krakowskiej szkoły ekonomicznej” podjęliśmy się zobrazowania kolejnego fenomenu w ekonomii. Tym razem przedmiotem naszego
projektu jest Ludwig von Mises, którego dorobek po dziś
dzień inspiruje zwolenników wolnego rynku.
Premierę filmu planujemy w 2020 roku. Rozpoczęliśmy
już najbardziej pracochłonny i kosztowny etap prac, czyli
postprodukcję. Poniżej przekazujemy raport z części
naszych działań, które przeprowadziliśmy w roku 2019:
⦁⦁ Bardzo ważną wiadomością jest zdobycie nowego
partnera – Scholarium – który przekazał nam prawa
do wykorzystania aranżacji piosenek śpiewanych przez
Mises-Kreis. Są to zabawne utwory pokazujące, że
wielcy teoretycy też są ludźmi. Chcemy to uwypuklić
w naszym filmie dlatego też z przyjemnością możemy
ogłosić, że fenomenalną pracę związaną z opracowaniem i aranżacją utworów będzie można usłyszeć
w naszym filmie.
⦁⦁ W ramach naszego amerykańskiego wyjazdu byliśmy
w Nowym Jorku, Great Barrington, Waszyngtonie, Auburn i Atlancie.
⦁⦁ Przeprowadziliśmy wywiad z byłym studentem Misesa – szefem rady nadzorczej American Institite for
Economic Research Gregorym van Kipnisem który
wspominał Misesa jako nauczyciela i oryginalnego
wykładowcę. Rozmawialiśmy również z Nancy Upham,
uczestniczką spotkań misesowskiego kręgu w Nowym
Jorku.
⦁⦁ Rozmawialiśmy także z Jeffreyem A. Tuckerem, Edwardem Stringhamem i Peterem Earlem z American Institite for Economic Research. Byliśmy też gośćmi Alejandro Chafuena (ACTON Institute), Lawrence’a Reeda
(Foundation for Economic Education), Petera Boettke
(George Mason University) oraz Marka Thorntona (Mises Institute).
Wciąż trwa nasza zbiórka na misesthemovie.com
Dostępny jest także trailer naszego filmu:
youtu.be/wwbSvDVsun4
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

Project Arizona
Naszą misją jest zapewnienie młodym i obiecującym
liderom przygody życia, dzięki której będą skutecznie
działać na rzecz wolności. W 2019 roku Jorge z Wenezueli,
Kaamala z Nepalu, Andrea z Meksyku, Krzysztof z Polski,
Mariya z Ukrainy i Yuri z Rosji przyjechali do Phoenix, by
wziąć udział w naszym programie.
W Arizonie spędziliśmy 100 dni, nasi uczestnicy odbywali staże, uczestniczyli w zajęciach na Arizona State
University i brali udział w wielu eventach i spotkaniach.
⦁⦁ Ukończyliśmy aż 5 seminariów, w tym organizowaną
przez Leadership Institute Szkołe Liderów oraz Objectivist Seminar w Ayn Rand Institute.
⦁⦁ Byliśmy częścią dwóch dużych konferensji – Arizona
Freedom Summit oraz Reason Foundation’s Retreat.
⦁⦁ Spotkaliśmy się z w wieloma politykami i liderami
środowiska wolnościowego, m.in. z Senatorem Arizony Warrenem Petersonem, Christiną Sandefur i Le
Templarem z Goldwater Institute, drem Jeffreyem Singerem z CATO Institute czy sędzią Sądu Najwyższego
Arizony Clintem Bolickiem. W sumie ponad 21 spotkań
networkingowych.
projectarizona.us
facebook.com/projectarizonaus/
instagram.com/projectarizonaus/

100 dni

5
seminariów

21

spotkań

networkingowych
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

Polsko-Amerykańska
Akademia Liderów
XIII edycja
W roku 2019 nastąpiły duże zmiany na naszej Akademii.
Wsłuchując się w uwagi absolwentów stworzyliśmy całkowicie nową stronę z nowoczesnym designem, a wykłady Kursu Podstawowego Online zostały nagrane całkowicie od nowa, przy wykorzystaniu dobrego sprzętu
audio-video. Do wykładów dodaliśmy też materiały dodatkowe – jak książki i artykuły. Naszymi wykładowcami
zostali dr Marcin Chmielowski, dr Arkadiusz Fordoński
oraz mgr Aleksander Serwiński.
W dniach 20 maja do 23 czerwca odbył się Kurs Podstawowy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Wykładów z ekonomii, polityki i etyki wysłuchało ponad 30
uczestników, a egzaminy wyłoniły najlepszych z nich:
⦁⦁ Bartosz Miłek
⦁⦁ Bartosz Szabłowski
⦁⦁ Marcin Grupiński
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, cieszymy się, że
nasza Akademia przyczynia się do rozwoju intelektualnego tak młodych i zdolnych ludzi.
akademialiderow.edu.pl
facebook.com/PolskoAmerykanskaAkademiaLiderow/
Jedną z uczestnicek Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów była także Karolina Kowacka, która wzięła udział
w FEEconie, Projekcie Arizona, a ostatnio ukończyła też
program stażowy w Austrian Economics Center w Wiedniu. Jest też naszą stałą współpracowniczką, zajmuje się
między innymi Social Media. Karolina to świetny przykład
jak ważna jest edukacja młodzieży, by swoją ścieżkę
kariery mogli poprowadzić także w sferze organizacji
pozarządowych.
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

LIBERTY ENGLISH CAMP
WE WŁOSZECH
Od 30 września do 7 października trwał organizowany
przez nas Liberty English Camp we Włoszech. Ponad
30 osób dyskutowało o wolności w pięknych okolicach
półwyspu Amalfi. Wśród uczestników było wielu ciekawych gości:
⦁⦁ Michael Severance, ekspert z ACTON Institute;
⦁⦁ doktor Kyle Varner, który angażuje się w turystykę
medyczną, ale także pomoc w Ameryce Południowej,
szczególnie Wenezueli;
⦁⦁ Alessandro Fusillo, włoski prawnik i działacz na rzecz
wolności.

6 dni wykładów
32 uczestników z
13 krajów

W trakcie naszych obozów prowadzimy wykłady, grupy
dyskusyjne i debaty na tematy ekonomiczne, filozoficzne
i polityczne. Pozwala to uczestnikom zdobyć wiedzę,
a jednocześnie podszlifować język angielski. Dbamy
także o czas wolny, dlatego w trakcie naszego obozu
część dnia spędzaliśmy na plaży lub zwiedzając okolicę. Część uczestników wybrała się także na wycieczkę
na szczyt wulkanu Wezuwiusz oraz do historycznego
miasta Pompeje.
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

GRASSROOTS
LEADERSHIP ACADEMY
W weekend 25-26 sierpnia zorganizowaliśmy wyjątkową edycję Grassroots
Leadership Academy. Warszawę odwiedził zespół 5 kurdyjskich (irackiego pochodzenia) działaczy pozarządowych, którzy wzięli udział w naszym
treningu. Przez dwa dni mówiliśmy o promocji wolnego rynku, metodach
działania i przekonywania. Spotkanie to było owocem czerwcowej wizyty
Prezesa Fundacji WiP w Kurdystanie, gdzie wykładał w trakcie konferencji
nt. przedsiębiorczości. Takie wyjazdy zawsze są świetną okazją do nawiązania współpracy.
Po zakończonym treningu dwie uczestniczki wzięły także udział w Cycle
Freedom Campie organizowanym na Litwie. Mamy nadzieję, że oba projekty
będą dla nich inspiracją do dalszej działalności w swoim kraju.
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

SZKOLENIE Z PETEREM STRUPPEM
DLA ORGANIZACJI WOLNOŚCIOWYCH
Nasza międzynarodowa współpraca zaowocowała organizacją dużego szkolenia z Peterem Struppem – przedsiębiorcą, szkoleniowcem i sympatykiem idei wolności.
Zajęcia dotyczyły zarządzania organizacjami non profit
i odbyły się w Warszawie. Do współpracy zaprosiliśmy
wszystkich członków wolnościowych organizacji pozarządowych w Polsce.
Naszymi uczestnikami byli członkowie Stowarzyszenia
Libertariańskiego, Centrum Kapitalizmu, autor podcastu
Agent Tomasz, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji
i Rozwoju Ekonomicznego – Pafere, Liberty International,
Austrian Economics Center, Liberty Forum Poland oraz
Instytut Libertatis.
Cieszymy się, że udało się zgromadzić aż tylu działaczy
w jednym miejscu i mamy nadzieję, że takie wydarzenie
uda nam się powtórzyć w przyszłości.
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Projekty przeprowadzone w 2019 roku

„Dobrobyt społeczny
a odpowiedzialność jednostki”
publikacja książki Davida
Schmidtza
Po „Krótkiej Historii Wolności” postanowiliśmy podjąć dłuższą współpracę
i rozwinąć działalność wydawniczą naszej Fundacji. Kolejną wydaną przez nas
książką jest „Dobrobyt społeczny a odpowiedzialność jednostki” autorstwa
prof. Davida Schmidtza.
Prof. Schmidtz jest dyrektorem założycielem Centrum Filozofii Wolności
(Center for Philosophy of Freedom) i wykładowcą na University of Arizona.
Jego książka mierzy się z tematem budowania tak zwanego państwa opiekuńczego i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy warto iść w tę stronę.
Swoje rozważania dodatkowo ilustruje wieloma historycznymi i współczesnymi przykładami z różnych zakątków świata. Dzięki temu otrzymujemy
solidną dawkę argumentów teoretycznych wspartych przemawiającymi do
wyobraźni i wymownymi zastosowaniami idei w praktyce.
Książka została wydana przy współpracy z Fijorr Publishing.
Zachęcamy wszystkich do zakupu:
fijorrpublishing.pl/product/dobrobyt-spoleczny-a-odpowiedzialnosc-jednostki/
fijorrpublishing.pl/product/krotka-historia-wolnosci/

LIBERTY CONNECTOR
Naszą misją jest wzmocnienie ruchu wolnościowego poprzez stworzenie banku informacji odnośnie organizowanych
wydarzeń, publikowanych materiałów oraz możliwości rozwoju oferowanych przez organizacje z całego świata.
Po turbulencjach wracamy z naszym pomysłem na centrum informacji wolnościowych. Zmianie musiała ulec nazwa i logo, lecz strona jest w końcowej fazie przygotowań. Na start otworzymy się przede wszystkim na Europie,
a w dłuższej perspektywie chcielibyśmy objąć naszym zasięgiem cały glob.
Śledzcie informacje o nas i datę premiery na stronie i fanpage’u fundacji.
libertyconnector.com
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update’y z naszych poprzednich projektów

Krakowska Szkoła
Ekonomiczna
Promocja krakowskiej szkoły ekonomicznej to jedno z ważniejszych zadań
jakie stawiamy sobie w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Poprzez pokazywanie przedwojennych polskich liberałów – intelektualnie odważnych,
merytorycznych i pracowitych - chcemy natchnąć współczesnych obecnych
i przyszłych liderów ruchu wolnościowego do działania i wskazać im nasze
rodzime polskie ikony wolnościowców.
Tym bardziej cieszymy się z udanej współpracy z Wojna Idei której efektem
jest materiał z cyklu „Idea w dwie minuty”. Prezentujemy w nim najważniejsze i podstawowe informacje o krakowskiej szkole ekonomicznej i staramy
się poszerzyć świadomość tego, że Polska i Polacy też mają swoją liberalną
tradycję.
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia przygotowanego video: youtu.be/
XcSBXOxPB_M

Wolność pod Ostrzałem
Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości nawiązała współpracę z projektem
VETO, czego efektem była ponowna publikacja serii „Wolność pod Ostrzałem”. 11 odcinków naszego projektu zebrało 53824 wyświetlenia i spotkało
się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Zapraszamy do oglądania:
Zawody regulowane youtu.be/EiH26RqqFpA
Dotacje unijne youtu.be/P0SNIjgMwlE
Finansowanie organizacji pozarządowych i samorządów youtu.be/1oLu3Nw6W-g
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce youtu.be/9lco0Q52El4
Edukacja wyższa youtu.be/TFGtk0TvAYI
Emigracja youtu.be/F6K3-lRin0U
Polski system edukacji youtu.be/EfRzQk90djM
Bezsilność obywateli youtu.be/ZZGyi-667-8
Popularyzacja idei wolnościowej youtu.be/Retlp16UbzI
Wolność słowa youtu.be/RlUtpRTQW4U
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plany
2020 rok rozpoczniemy Projektem Arizona, którego liczba
uczestników powiększy się z sześcioro do ośmioro. Tym
razem do Phoenix pojadą liderzy organizacji pozarządowych z Boliwii, Ekwadoru, Argentyny, Ukrainy, Gruzji,
Austrii, Chin i Indii. Ich działania można śledzić na bieżąco na naszym fanpage’u facebook.com/projectarizonaus/, Instagramie projectarizonaus oraz newsletterze
dostępnym na naszej stronie projectarizona.us.
Na maj szykujemy duży event w Sejmie – III Forum Wolnościowe w Warszawie. Swoje siły połączyliśmy z posłem Jakubem Kuleszą, by odtworzyć ten event w mocno
wolnorynkowej formie. Wśród zaproszonych gości będą
zarówno politycy jak i liderzy sektora pozarządowego.
Zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji na temat
wydarzenia: facebook.com/events/183726636396513/
Ten rok to także rok premiery naszej strony – Liberty
Connector. Dokładna data nie została jeszcze ustalona,
bo prace nad końcowym projektem strony wciąż trwają,
a niezbędne są także testy. Pomoc zadeklarowało wiele
organizacji pozarządowych, więc miejmy nadzieję, że
prace uda się szybko ukończyć.
Planujemy kolejne zmiany w Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, po nagraniu nowych wykładów i stworzeniu nowej strony, chcielibyśmy zmienić formułę zapisów i postawić na tzw. rolling basis. Pozwoli to na
przyswajanie materiału w dowolnym okresie roku. Informacje o zmianach będą dodawane na naszej stronie
akademialiderow.edu.pl oraz fanpage’u facebook.com/
PolskoAmerykanskaAkademiaLiderow/
Na rok 2020 zaplanowana jest premiera filmu Mises the
Movie. Trzymajcie za nas kciuki, bo chcielibyśmy zorganizować projekcję w kilku największych miastach w Polsce.
Data w momencie pisania raportu nie jest jeszcze znana,
ale informację na pewno znajdziecie wkrótce na naszej
stronie misesthemovie.com
W najbliższym roku rozważamy wydanie kolejnej książki
prof. Davida Schmidtza. Do wyboru jest naprawdę pokaźna lista, dlatego obecnie zajmujemy się jej weryfikacją
i wyborem lektury, która będzie najbardziej przystępna
dla czytelników.
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o nas i o naszych projektach
paszport.ws/feecon-2019-set-your-path-change-theworld
relacja Piotra Popędy, absolwenta Polsko-Amerykańskiej
Akademii Liderów, z jego wyjazdu na konferencję FEEcon
do Atlanty
pafere.org/2019/06/18/artykuly/polak-prezesem-liberty
-international/
PAFERE o Jacku Spendlu i jego awansie na prezesa Liberty
International
fundacjawip.org/wp-content/uploads/2020/02/EFmagazin.pdf
Artykuł w niemieckim magazynie Eigentümlich Frei na
temat Mises the Movie
misesde.org/2019/10/ludwig-von-mises-der-film/
Ludwig von Mises Institut Deutschland o Mises the Movie
fee.org/articles/the-man-who-can-still-liberate-mexico/
Foundation for Economic Education o Misesie i Mises
the Movie
ies-europe.org/2019/07/29/project-arizona/
IES Europe o Project Arizona

Raport Roczny 2019 | 17

Polecane przez Fundację WiP

Nasze video
youtu.be/XcSBXOxPB_M
We współpracy z wojną idei przygotowaliśmy odcinek
o Krakowskiej Szkole Ekonomicznej. Jest to dalsza część
promocji tej szkoły po stworzeniu przez nas filmu.
youtu.be/d_FITZzsPsg
Jeffrey Tucker o Projekcie Arizona
youtu.be/wwbSvDVsun4
Mises the Movie Trailer

Komentarze
youtu.be/2TxIDRICRbY?t=587
Dr Marcin Chmielowski udziela komentarza dla Radio
Maryja
youtu.be/klNJsjH16SI?t=1051
Dr Marcin Chmielowski dla Telewizji TRWAM o sytuacji
w Wenezueli
radiomaryja.pl/informacje/konflikt-na-ukrainie-wciazprzynosi-ofiary
Wypowiedź dla Radio Maryja na temat konfliktu na Ukrainie
radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/probyzablokowania-nord-stream-2/
Dr Marcin Chmielowski o nord stream 2

Nasze artykuły
navarraconfidencial.com/2019/07/07/los-factores-que
-causaron-la-caida-de-una-mancomunidad-cristiana/
(jęz. Hiszpański)
Dr Marcin Chmielowski, „Powody upadku chrześcijańskiej
wspólnoty”
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34770-3_13
Dr Marcin Chmielowski , dr Rafał Olszowski, „Collective
Intelligence and the Geopolitical Crossroads in Central-Eastern Europe. Review of the Selected Research
Methods”
fijorrpublishing.pl/product/dobrobyt-spoleczny-a-odpowiedzialnosc-jednostki/
Książka, którą wydaliśmy z Fijorr Publishing
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Polecane przez Fundację WiP

Wywiady z nami
youtu.be/koENrBg1FOU
dr Marcin Chmielowski o Polsce Fair Play prof. Gwiazdowskiego w rozmowie z Wapniakiem
youtu.be/TTSJB1EVqMk
dr Marcin Chmielowski w rozmowie na temat trzeciego
sektora i działaczy wolnościowych
youtu.be/rp1ulEcLGmo
Jacek Spendel w rozmowie z vlogerem Wąskim na temat
Stanów Zjednocznych, Arizony i naszych projektów
youtu.be/shU_6lsoEp0
Wywiad dra Marcina Chmielowskiego w ZŁOTÓWA TV
youtu.be/NzjyIQ3YDt0
Jacek Spendel jako gość w amerykańskim programie
The Freedom Files with Adam Brandon, produkcji FreedomWorks
youtu.be/b_oScvoNcAc
dr Marcin Chmielowski o tym jak został rektorem uczelni
ASBiRO

Wykłady
youtube.com/watch?v=T1lWOh2hb9Q
Wykład dra Marcina Chmielowskiego na Austrian Economics Conference. Tematem było Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie jako przykład przedwojennego,
pro-wolnościowego think tanku.
youtube.com/watch?v=45i5tHTSEqk
Jacek Spendel poprowadził debatę między prof. Robertem Gwiazdowskim a drem Mateuszem Benedykiem
f a c e b o o k . c o m/K r a k o w s k i K l u b A s b i r o/v i d e o s/
461102934622716/
dr Marcin Chmielowski i Wojciech Siryk na spotkaniu
Klubu Asbiro. Temat wystąpień: Gospodarka, wyborcy
i korelacja. Dlaczego niektóre kraje się rozwijają, a inne
nie?
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Kraje, z których mieliśmy uczestników naszych projektów

Słowacja
Wielka Brytania

Polska

Węgry
Rumunia

Ukraina

Irlandia
Szwajcaria
Włochy

Stany Zjednoczone

Nepal
Irak

Gruzja

Wenezuela
Meksyk
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Australia

Rosja

Polecane przez Fundację WiP

Rozmowa z Prezesem Fundacji
Wolności i Przedsiębiorczości,
Jackiem Spendlem.

Jak zaczęło się Twoje zainteresowanie szeroko pojętą
wolnością?
Bardzo dawno temu, jeszcze pod koniec szkoły podstawowej, zacząłem się interesować polityką i dociekać
dlaczego poszczególni „aktorzy” na scenie politycznej
mają takie, a nie inne poglądy. Moi rodzice zawsze popierali centro-prawicę, ja jednak chciałem po swojemu
„sprawdzić” wszystkie opcje. Wczesną jesienią roku 2000
wpadł mi w ręce „Najwyższy Czas!” i tak się zaczęo. Moje
początki związane były z Unią Polityki Realnej i Stowarzyszeniem KoLiber, jeszcze w jego bardziej liberalnych czasach. Mam bardzo dobre wspomnienia: dużo
happeningów, dyskusji i ciekawych ludzi. Dopiero po
2–3 latach zacząłem odkrywać autorów i organizacje
libertariańskie.
Czy na Twoje zaangażowanie miały wpływ organizacje
pozarządowe o charakterze edukacyjnym?
Zdecydowanie tak, szczególnie amerykańska fundacja The Fund for American Studies, którą odkryłem 12
lat temu. Będąc jeszcze studentem, zaaplikowałem na
szkołę letnią w Pradze, gdzie dużo się nauczyłem i nawiązałem nowe znajomości. Kolejnym programem TFAS
był semestr w Waszyngtonie, który otworzył mi oczy na
szereg możliwości w ruchu wolnościowym i nie tylko.

Dlaczego zdecydowałeś się na założenie własnej organizacji zamiast działać już w istniejących?
Działałem przez wiele lat w organizacjach – mam tutaj na myśli przede wszystkim Stowarzyszenie KoLiber,
do którego przystąpiłem w trzecim roku jego istnienia.
Podobnie sprawa ma się z Language of Liberty Institute – organizatorem obozów „Liberty English Camp”,
z którym związałem się na kilkanaście lat. Jednak w 2012
roku postanowiliśmy z Marcinem Chmielowskim założyć
nową organizację, żeby wypełnić niszę w obszarze libertariańskiej edukacji i zaoferować coś zupełnie nowego.
Co Twoim zdaniem jest takim MUST SEE albo MUST DO
dla każdego wolnościowca?
Oj, jest tego sporo! Duże organizacje, szczególnie te amerykańskie, organizują co roku niesamowite konferencje,
które oferują znacznie więcej niż tylko ciekawe wykłady.
Polecam takie eventy jak: Austrian Conference, Liberty
International World Conference, Freedom Fest, Mises
University w Auburn, a także LibertyCon. A poza tym,
polecam poczytać Rothbarda! :)
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finanse fundacji
Budżet Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości w roku
2019 składał się w 62% z wpłat indywidualnych darczyńców, co oznacza wzrost aż o 10 punktów procentowych.
Największa wpłata wyniosła 57 tys. zł, co stanowiło 21%
naszego budżetu. Pokazuje to, że wciąż utrzymujemy
dużą dywersyfikację źródeł finansowania, starając się
nie polegać jedynie na kilku dużych sponsorach. Mamy
nadzieję, że ta tendencja będzie rosnąć.

zakwaterowania i przelotów dla uczestników Projektu
Arizona. Sporym wydatkiem były także podróże w ramach projektu Mises the Movie, którego premiera przewidziana jest na 2020 rok. Nadwyżka na koniec 2019 roku
wyniosła 7923zł.

100% pozyskanych środków pochodziło od osób i instytucji prywatnych, dzięki czemu po raz kolejny możemy
potwierdzić, że Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
nie korzysta i nigdy nie korzystała ze środków publicznych.

donacje indywidualne 62,5%

W Fundacji staramy się wykorzystywać środki tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Co roku duża część naszego budżetu jest przeznaczana na stypendia w formie
nadwyżka 9,0%
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Nadwyżka z roku 2018

24003

koszty stałe 2,0%

Wydatki

Koszty stałe

167382

Suma

2019

koszty
Koszty organizacji

Donacje indywidualne

267850

podróże 20,3%

125570
5214
259927

koszty organizacji 48,3%

wynagrodzenia 29,4%

Wesprzyj nas!

Dziękujemy!

finanse fundacji

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości nie przyjmuje publicznych pieniędzy,
ponieważ szanujemy wolność. Z tego powodu nasza działalność zależy od
szczodrości osób prywatnych i bez nich nie byłaby możliwa. Aby utrzymać
dotychczasowe tempo rozwoju Fundacji potrzebujemy Twojego wsparcia.
Jeżeli podzielasz nasze wartości i uważasz, że nasza praca jest potrzebna,
prosimy o przekazanie darowizny w dobrowolnej kwocie.

Jak nas wesprzeć?
Wpłata poprzez system PayPal:
Prosimy skopiować poniższy adres do swojej przeglądarki:
http://tinyurl.com/fef-donate
Kartą płatniczą poprzez system Dotpay:
Prosimy skopiować poniższy adres do swojej przeglądarki:
https://ssl.dotpay.pl/t2/?id=209564
Poprzez przelew bankowy:
Nazwa: Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
Adres: ul. Asnyka 6, 40-696 Katowice, Polska
Tytuł: Darowizna
IBAN: PL 14 1140 2017 0000 4502 1294 6841

Warto zaznaczyć, że możliwe jest przekazanie wsparcia na konkretny projekt.
W takim przypadku prosimy obok tytułu przelewu wpisać nazwę projektu
np. Darowizna: Projekt Arizona.
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