
STOWARZYSZENIE
LIBERTARIAŃSKIESL

RAPORT ROCZNY 
2017



2 

SPIS TREŚCI
Słowo Wstępne 3
Mapa wydatków Bielska-Białej za rok 2016 4
Mapa Wydatków Wrocławia za rok 2016 5
Cykl spotkań Bitcoin-Blockchain Bunch Bielsko-Biała - B5  6
Raport Kto kontroluje edukację? 6
Centrum Analiz 7
Organizacja i współorganizacja wydarzeń oraz spotkań 8
Przyjęliśmy pierwszego członka honorowego 9
Działalność SL w liczbach 10
SL w mediach 10
Dołącz do nas! 11



3 

SŁOWO WSTĘPNE

Jako Stowarzyszenie Libertariańskie stawiamy na cztery główne wartości: wolność, możliwość, otwartość i profesjonalizm.  Ostatnia z nich 
to standardy i procedury; to wysoki poziom osiągnięcia kompetentności. To synergia, w której postępujemy w zgodzie z innymi, wedle 
przyjętych zasad. Dbając o takie elementy profesjonalizmu, jak standaryzacja, celem dalszego rozwoju i doskonalenia naszej działalności,  
a także większej przejrzystości funkcjonowania Stowarzyszenia, przygotowaliśmy roczny raport z działalności SL w 2017 r. 

Znajdują się w nim najważniejsze dane dotyczące naszych dokonań, takich jak: autorskie projekty, networking, działalność wydawnicza, 
wolnościowy lobbing i organizacja spotkań, konferencji, wykładów i debat. Ponadto, zamieściliśmy szereg istotnych danych liczbowych, 
w tym danych o finansach Stowarzyszenia: ich wielkości i strukturze. Był to nasz pierwszy rok jako organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność gospodarczą, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć regularną sprzedaż wydawanych z naszym udziałem książek.

Pod koniec roku rozpoczęliśmy prace nad kilkoma projektami, których finalizację przewidujemy w 2018 r., dlatego też zachęcamy do 
śledzenia naszych poczynań i wspierania nas w dalszej działalności na rzecz poszerzania zakresu wolności. Wolności, która tworzy możliwości.

Przemysław Hankus
Prezes Zarządu
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MAPA WYDATKÓW BIELSKA-BIAŁEJ ZA ROK 2016

„18 października odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia Libertariańskiego i Posła na Sejm RP Jerzego Jachnika, na której zaprezentowano 
graficzną mapę wydatków Bielska-Białej w 2016 roku. Poseł Kukiz’15 szczególną uwagę zwracał na wydatki związane ze sportem zawodowym”.

Portal „Region”

Koło Stowarzyszenia Libertariańskiego w Bielsku-Białej stworzyło Mapę Wydatków we współpracy z posłem z Kukiz’15 Jerzym Jachnikiem, 
Bartłomiejem Malcem, prezesem koła Bielsko-Biała Stowarzyszenia Koliber, Cezarym Czapigą, prezesem Stowarzyszenia Patriotyczny 
Ruch Wolnościowy, Marcinem Kuśnierzem, wiceliderem Oddziału Bielsko-Biała Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem 
„Mieszkanicznik” oraz prezesem Okręgu Bielsko-Biała Partii Wolność. Zaprezentowano ją na specjalnej konferencji 18 października, 
podczas której wyjaśniono, że zaprezentowana infografika powstała z myślą o przejrzystej prezentacji ważnego aspektu budżetu miasta, 
jakim są wydatki. Na Mapie widoczne są poszczególne działy i suma pieniędzy przeznaczona na ich funkcjonowanie. Ma ona służyć przede 
wszystkim osobom zainteresowanym sprawami lokalnymi, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z budżetem Bielska-Białej oraz przeanalizować 
informacje na temat tego, ile kosztuje utrzymanie Bielska-Białej w dzisiejszej rzeczywistości.

Mapę wydatków Bielska-Białej za rok 2016 można obejrzeć tutaj.

https://drive.google.com/file/d/0B7z8TNax4NhVc2FDdHh4WnlCNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7z8TNax4NhVc2FDdHh4WnlCNFU/view
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MAPA WYDATKÓW WROCŁAWIA ZA ROK 2016

Wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego stworzył i zaprezentował Mapę Wydatków Wrocławia za rok 2016. Prezentację Mapy 
27 czerwca poprowadził Marek Granowicz, tłumacząc każdy wydatek Wrocławia, oceniając, czy był on słuszny, czy też nie.

Mapa została opracowana na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok. Tego rodzaju 
Mapy pozwalają pokazywać mieszkańcom na co dokładnie wydawane są ich pieniądze, bez konieczności przeglądania ponad 200 stron 
sprawozdań finansowych. Patrzmy, na co samorząd wydaje zebrane w podatkach pieniądze. Mapa została przygotowana przez zespół  
w składzie: Marek Granowicz i Tomasz Szumski. Grafikę wykonali Iwona Kulczyńska i Tomasz Gregorczyk.

Po zaprezentowaniu Mapy odbyła się dyskusja, w ciągu której podjęto próbę odpowiedzi na pytania o to, które fragmenty Mapy, a tym 
samym rozdziału budżetu miasta, reprezentują wydatki niepotrzebne.

Na drugiej prezentacji z rzędu dyskusję wywołała kwestia Wrocławskiej Straży Miejskiej, na którą w 2016 r. zostało przekazane blisko 20 
mln zł. Według części uczestników, usługi pełnione przez tę instytucję wraz z częścią środków finansowych powinny zostać przekazane 
Policji, która mogłaby i w większości spełnia już obecnie podobne funkcje, zaś przekazane środki przyczyniłyby się do poprawy jakości usług 
ochrony oraz pomogły zmniejszyć wydatki miasta.

Mapę Wydatków Wrocławia za rok 2016 można obejrzeć tutaj.

http://slib.pl/wp-content/uploads/2017/07/Mapa-wydatk%C3%B3w-Wroc%C5%82awia-2016.png
http://slib.pl/wp-content/uploads/2017/07/Mapa-wydatk%C3%B3w-Wroc%C5%82awia-2016.png
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CYKL SPOTKAŃ BITCOIN-BLOCKCHAIN BUNCH BIELSKO-BIAŁA - B5 

Wzorem innych miast, w których odbywają się cyklicznie spotkania społeczności skupionej wokół tematyki kryptowalut i technologii 
blockchain, Koło Stowarzyszenia Libertariańskiego w Bielsku-Białej rozpoczęło cykl spotkań Bitcoin-Blockchain Bunch Bielsko-Biała (B5). 
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu, zagospodarowaliśmy tę niszę w Bielsku-BIałej, podkreślając przy okazji użyteczność 
kryptowalut i technologii opartych na łańcuchach bloków zarówno dla jednostek w zwiększaniu swojej wolności, jak i w katalizowaniu 
przemian społeczno-ekonomicznych w pożądanym przez nas kierunku. Prawdopodobnie będziemy organizować BBBBB co około 2 
miesiące.

RAPORT KTO KONTROLUJE EDUKACJĘ?

W 2017 r. nakładem wydawnictwa RIVAIL został wydany raport  
o stanie polskiej edukacji, napisany przez koordynatora Centrum Analiz 
Stowarzyszenia Libertariańskiego, Karola Sobieckiego. We wspomnianej 
publikacji została przedstawiona diagnoza systemu edukacji, zawierająca 
możliwie wieloaspektowe spojrzenie na szerokie spektrum aspektów 
związanych z omawianym tematem. Autor wskazuje  prawdopodobne 
przyczyny wystąpienia zaobserwowanych niekorzystnych zjawisk  
i mechanizmy ich powstawania. W zakończeniu zawarto wnioski  
i rekomendacje, możliwe alternatywy i metody osiągnięcia pożądanych 

celów. Podsumowanie zawiera listę zwięzłych postulatów dla decydentów politycznych i społeczeństwa. Wszystkie idee, obserwacje  
i wnioski poparto wynikami licznych badań i potwierdzono opiniami ekspertów w dziedzinie oświaty.
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CENTRUM ANALIZ

Jednym z celów Stowarzyszenia Libertariańskiego jest promowanie wolnościowych pomysłów na reformę państwa. W Centrum Analiz 
realizujemy to zadanie poprzez badanie wpływu państwowych regulacji na poszczególne dziedziny naszego życia oraz rekomendowanie 
zmian w tym zakresie. Tworzymy analizy i ekspertyzy, publikujemy raporty, piszemy interpelacje składane przez posłów, formułujemy 
petycje oraz projektujemy własne propozycje legislacyjne: uchwały, ustawy, rozporządzenia. Uczestniczymy również w debacie publicznej, 
występując na wysłuchaniach publicznych, konferencjach i w dyskusjach panelowych i eksperckich. Wiedza i umiejętności naszych 
ekspertów pozwalają nam na analizę działalności państwa, samorządów i innych kluczowych podmiotów wywierających wpływ na 
społeczeństwo, konstruktywną krytykę ich poczynań oraz postulowanie zmian w wymienionych obszarach.

• Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, znoszący licencje na taksówki i przewozy samochodami do 9 pasażerów [ LINK ]

• Projekt zmian w kodeksie karnym, znoszący przepisy o karalności znieważania organów państwowych i funkcjonariuszy publicznych  
[ LINK ]

• Projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym znoszący obowiązkową retencję danych [ LINK ]

• Projekt nowej ustawy o zgromadzeniach, znoszący m. in. obowiązek zawiadamiania o zgromadzeniach i możliwość ich zakazywania 
przez władze [ LINK ]

• Projekt zmian we wprowadzonej niedawno ustawie o działaniach antyterrorystycznych [ LINK ]

• Projekt zmian w Prawie prasowym, znoszący m. in. obowiązek rejestracji dzienników i czasopism [ LINK ]

USTAWY W RAMACH CENTRUM ANALIZ:

http://slib.pl/wp-content/uploads/2017/09/Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym-1.pdf
http://slib.pl/wp-content/uploads/2017/09/Projekt-nowelizacji-Kodeksu-Karnego.pdf
https://drive.google.com/file/d/1buZ5Kr2sDdwm7ZAC57_lxPtRYN8QYDvW/view
https://drive.google.com/file/d/0B8yUpinfthD4NjNJcnpFUnpIaEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8yUpinfthD4a0JJMjhwTUhWZjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8yUpinfthD4QzNpNGxlT2tEV3c/view
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ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ ORAZ SPOTKAŃ

W roku 2017 zorganizowaliśmy spotkania z kilkoma ważnymi osobistościami polskiego i zagranicznego wolnościowego świata.

Spotkaliśmy się między innymi z:

• Jamesem Turneyem – amerykańskim aktywistą wolnościowym, byłym szefem zarządu amerykańskiej Partii Libertariańskiej 
(Libertarian Party). Zorganizowaliśmy spotkania w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie James opowiadał zgromadzonym  
o wolności w erze prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast we Wrocławiu James opowiedział nam o historii ruchu libertariańskiego 
w Stanach Zjednoczonych oraz o początkach amerykańskiej Partii Libertariańskiej. Nie zabrakło również dyskusji na temat przyszłości 
ruchu libertariańskiego w USA i na świecie.

• Janem Jakubem Tyszkiewiczem – autorem książki „W cieniu błękitnego orła, czyli co Nowy Ład zrobił gospodarce USA”, wydanej przy 
współpracy Stowarzyszenia Libertariańskiego i wydawnictwa Nowy Wspaniały Holding. Na spotkaniu we Wrocławiu J.J. Tyszkiewicz 
zaprezentował i omówił główne tezy i ustalenia zawarte w książce. Odpowiadał na takie pytania, jak: Dlaczego Wielki Kryzys wybuchł  
z taką siłą? Dlaczego trwał tak długo?

• Ambasadorem Wolnej Republiki Liberlandu Karolem Parkitą, z którym rozmawialiśmy w Białymstoku o Liberlandzie;

• dr. Marcinem Chmielowskim z Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, który przedstawiał nam informacje o amerykańskim 
ruchu alt-right, wyjaśniając, na czym polegają jego fenomen i popularność;

• prof. Witoldem Kwaśnickim z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Marcinem Leoszko, 
prezesem Podlaskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, na zorganizowanej na Uniwersytecie w Białymstoku konferencji 
naukowej Istota rozwoju w ekonomii;

•  prof. Andrew Bernsteinem, autorem kilku książek o kapitalizmie i kilkudziesięciu publikacji w ogólnokrajowych magazynach, 
który zawitał do Wrocławia z wykładem o przewrotnym tytule: Pieniądz – źródło wszelkiego zła?;

• dr. Radosławem Wojtyszynem, z którym podczas moderowanego przez dr. Pawła Nowakowskiego spotkania we Wrocławiu 
rozmawialiśmy o jego książce „Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda”. Była to także rozmowa o życiu i 
działalności słynnego Murraya Rothbarda w obszarze ekonomii i prawa.

Byliśmy także organizatorami lub współorganizatorami wielu debat i happeningów, w tym:

• Konferencji naukowej Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki w Białymstoku, gdzie mieliśmy zaszczyt posłuchać wykładów: prof. 
Roberta Gwiazdowskiego, dr. Sławomira Mentzena, dr. Marcina Chmielowskiego i Marcina Leoszko. Nasi 
wspaniali goście rozmawiali na temat tytułowy oraz o tzw. Planie Morawieckiego, przyszłości ZUSu i skutkach programu Rodzina 500+;

• Debaty Centrum Miasta – Dla kogo?, Osiedla Wrocławia – Jakie są i jakie mogłyby być oraz Co dalej po ESK: czy kultura musi być deficytowa? 
we Wrocławiu, gdzie przedstawiciele różnych wrocławskich środowisk i organizacji rozmawiali o tym, czy centrum powinno być dla 
wszystkich, czy wyłącznie dla pieszych turystów i mieszkańców oraz o charakterze wrocławskich osiedli;
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• Debaty Wolnościowe sposoby walki ze smogiem w Krakowie, na której krakowskie środowiska wolnościowe przedstawiały swoje poglądy 
i pomysły na wolnorynkową walkę ze smogiem;

• Manifestacji Solidarni z Rosyjską Opozycją pod ambasadą Federacji Rosyjskiej, podczas której, w nawiązaniu do masowych zatrzymań 
uczestników pokojowych protestów antykorupcyjnych w Rosji, pragnęliśmy zademonstrować nasz zdecydowany sprzeciw wobec 
autorytarnych praktyk władz Federacji Rosyjskiej;

• Manifestacji Wolność Słowa! Wolne Media w Warszawie, gdzie sprzeciwialiśmy się politycznemu naciskowi na prywatne media;

• Warszawskiego Marszu Pamięci 58. rocznicy Powstania Tybetańskiego,  sprzeciwiając się okupacji Tybetu przez Chińską Republikę 
Ludową. Armia chińska krwawo zmiażdżyła powstanie w 1959 r., mordując około 87,000 Tybetańczyków, a J.Ś. XIV Dalajlama z powodu 
realnego zagrożenia zamachem na życie musiał udać się na wygnanie do Indii.

PRZYJĘLIŚMY PIERWSZEGO CZŁONKA HONOROWEGO

Jednogłośną decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego dr Marcin Chmielowski został przyjęty jako 
pierwszy honorowy członek Stowarzyszenia Libertariańskiego. Marcin Chmielowski jest absolwentem politologii (Uniwersytet Jagielloński) 
i podyplomowych studiów z zakresu bankowości centralnej i polityki pieniężnej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN), doktorem nauk  
o polityce (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dyrektorem Akademii Młodych Przedsiębiorców, projektu Fundacji Wolności 
i Przedsiębiorczości. Ponadto jest byłym prezesem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia KoLiber, zdobywcą wyróżnienia w konkursie 
Magister PAFERE dla autora najlepszej pracy magisterskiej, oraz publicystą. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół 
libertarianizmu.
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DZIAŁALNOŚĆ SL W LICZBACH

180 zł

3 240 zł
2 750 zł

Sprzedaż książek Składki Darowizny

WPŁYWY

Wydatek Kwota
Administracja (głównie KRS) 435 zł

Centrum Analiz 1 100 zł
Udział w konferencjach 1 200 zł
Materiały graficzne 2 000 zł
Mecenat wydania książki Organizowanie działania 
przedsiębiorczego. Nowe spojrzenie na firmę

200 zł

Projekt Książki dla Wilka z Wall Street 400 zł
Opłaty na stronę WWW 310 zł
Tłumaczenie książki Jakuba Bożydara 
Wiśniewskiego Libertarian Quandaries 
(Libertariańskie Dylematy)

700 zł

Walne Zgromadzenie 1 210 zł
Suma 7 555 zł

WYDATKI

Należy pamiętać, że jesteśmy aktualnie małą organizacją. Mamy dużo niezwykłych projektów, lecz niestety ograniczają nas nasze fundusze. 
Udało się nam wykorzystać nadwyżki zaoszczędzone w poprzednich latach, którymi pokryliśmy całkowicie widoczny tutaj deficyt.

Liczba debat i wykładów organizowanych lub współorganizowanych przez SL: 27 
Liczba wydarzeń organizowanych przez SL: 18 
Zainteresowanie wydarzeniami i debatami: od 60 do 426 zainteresowanych wydarzeniami.

SL W MEDIACH

• Występy w Młodzież Kontra

• Cmentarz ,,pogrzebanych wartości” – kilka wybranych artykułów: TVN Warszawa, Wiadomości WP, Gazeta PL, Se.pl

• O Liberlandzie: Gazeta PL

• Kamery na mundurach policjantów: wMeritum.pl

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje%2Cnews%2Cobok-parlamentu-powstal-brcmentarz-pogrzebanych-wartosci%2C220055.html
https://wiadomosci.wp.pl/cmentarz-przed-sejmem-6078638456784001g%3Fticaid%3D1184d1
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56%2C114944%2C21153822%2Cplot-hanby-i-cmentarz-pis-wokol-sejmu-pojawily-sie-instalacje.html
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/cmentarz-pogrzebanych-wartosci-przed-sejmem_927206.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1%2C152121%2C21594821%2Cliberland-ma-dwa-lata-obywatelami-tego-nietypowego-panstwa.html%23TRwknd
http://wmeritum.pl/wolnosciowcy-pytaja-ministra-blaszczaka-o-kamery-mundurach-funkcjonariuszy-policji/176678


11 

DOŁĄCZ DO NAS!

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. 
Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. 
Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by 
dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Zachęcamy do współuczestnictwa w działalności, jesteśmy zawsze otwarci na świeże pomysły i inicjatywy. Organizujemy też cotygodniowe 
spotkania, na których planujemy nowe działania. Skontaktuj się z nami i dołącz, jeśli chcesz pomóc nam w popularyzacji naszych idei i masz 
na to dobry pomysł!

Jeśli również cenisz sobie wolność i swobodę, lecz nie możesz do nas dołączyć, zawsze możesz wesprzeć naszą działalność darowiznami 
poprzez:

PRZELEW BANKOWY 
Nazwa: Stowarzyszenie Libertariańskie 
Adres: ul. Rynek 56/57, 50-116 Wrocław 
Tytuł: Darowizna 
Numer Konta: 84 1750 0012 0000 0000 2810 3468
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