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1. O Forum Obywatelskiego Rozwoju 
 
Misja: 
 
Skutecznie chronimy wolność oraz promujemy prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. 
 
Cele: 
 
Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i 
planowanego prawa w kierunku wolnościowym. Chcemy zwiększyć obywatelskie zaangażowanie w 
polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju. 
Stały punkt odniesienia dla naszej działalności stanowi wizja takiego ustroju, który tworzy warunki 
sprzyjające prorozwojowym, produktywnym działaniom ludzi, a w szczególności: 
 

 pracy, przedsiębiorczości i innowacyjności, 

 oszczędzaniu i inwestowaniu, 

 zdobywaniu wiedzy. 
 
Podstawowymi kierunkami działań FOR są: mobilizowanie do obywatelskiej aktywności oraz 
działalność informacyjno-edukacyjna. Dążąc do realizacji wytyczonych celów, FOR aktywnie 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. 
 
Zgodnie ze statutem fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

 prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia 
politycznego i gospodarczego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w 
tym zakresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na 
doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej, 

 tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat 
zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji, 

 sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w 
zakresie określonym celem statutowym Fundacji, 

 działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i 
rozwiązaniach w dziedzinie gospodarki i polityki służących rozwojowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

 inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów różnych dziedzin dla powstających i 
rozwijających się instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o 
formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań 
służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw 
nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

 podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, 
przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, 

 organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i 
akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin. 
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2. Rada, zarząd, pracownicy i współpracownicy 
 
Skład Rady: 
 
Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady 
Michał Chałaczkiewicz 
Danuta Demianiuk 
Błażej Moder – w dniu 14.08.-30.11.2014 oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Jeremi Mordasewicz – powołany do Rady w dniu 29.10.2014 
Łukasz Wejchert 
Arkadiusz Muś – rezygnacja z członkowstwa w Radzie z dniem 25.06.2014 
Piotr Kośmider – rezygnacja z członkowstwa w Radzie z dniem 26.09.2014 
 
Skład Zarządu: 
 
Emilia Klima – p.o. Prezesa Zarządu (do 14.08.2014) 
Błażej Moder – oddelegowany z Rady do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniach 14.08.-
30.11.2014 
Agata Stremecka – Prezes Zarządu (od 1.12.2014) 
 
Marek Tatała – Członek Zarządu 
 
Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze: 
 

 Kierownik biura: Anna Sikora 

 Asystenci kierownika biura: Olga Bylińska, 
Łukasz Komorowski, Anna Kraus, Marek 
Uliński 

 Zastępca Dyrektora ds. komunikacji: 
Natalia Wykrota 

 Specjalista ds. Public Relations: Paulina 
Chylińska (urlop wychowawczy) 

 Dział komunikacji: Tomasz Budzisz, 
Martyna Winiarz, Katarzyna Nowicka, 
Łukasz Wrona, Karolina Jędrzejewska, 
Magda Łyszyk, Jakub Bargieł, Maria 
Posadzka, Łukasz Pstrong i inni 

 Dyrektor ds. fundraisingu: Mateusz Sabat  

 Dział fundraisingu: Hanna Cichy, Patrycja 
Pater, Filip Sobkiewicz, Adrian Król 

 Koordynatorzy ds. wolontariatu: Marta 
Proksa, Maciej Kempny, Anna Kraus, 
Przemysław Kondraciuk 

 Koordynator Programu „Mniej 
Fiskalizmu”: Jakub Mazurek 

 Koordynator Programu „Wolność, 
własność, konkurencja”: Hubert Guzera 

 Koordynator Programu „Unia Europejska 
a rozwój”: Anna Czepiel 

 Koordynator Programu „Lepszy Wymiar 
Sprawiedliwości”: Anna Sęk 

 Koordynator Klubów FOR: Katarzyna 
Cyrbus 

 Koordynatorzy Klubów FOR w regionach: 
Anna Stypa (Katowice), Błażej Kunke 
(Poznań), Dominik Łazarz (Rzeszów), 
Agata Tereba (Rzeszów) Ewelina Słomka 
(Kielce), Bartosz Szymczak (Wrocław), 
Filip Rakoczy (Wrocław), Krzysztof 
Sikorski (Szczecin), Michał Adamczyk 
(Trójmiasto), Norbert Wójcik (Toruń), 
Wojciech Majczak (Kraków), Karolina 
Gębska (Zielona Góra) 

 Koordynator projektów: Dominika 
Pawłowska 

 Zespół ds. projektów: Jakub Przeździecki, 
Łukasz Janicki, Karolina Przyby i inni 

 Eksperci FOR: Aleksander Łaszek, Monika 
Swaczyna, Dariusz Adamski, Anna 
Wąsowska, Łukasz Chojniak, Grzegorz 
Keler, Paweł Zaczyński, Jarosław 
Kantorowicz, Lech Kalina, Monika 
Lewandowska-Kalina, Wiktor 
Wojciechowski, i inni 

 Zespół analityczny (ekonomia i prawo): 
Łukasz Dąbroś, Sonja Wap, Konrad 
Wąsikiewicz, Mariusz Karłowski, Paweł 
Wieprzowski, Katarzyna Beśka, Patrycja 
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 Koordynator Zespołu UlepszPrawo.pl: 
Michał Magdziak 

 Zespół UlepszPrawo.pl: Bartosz 
Dźwierzyński, Artur Bilski, Justyna 
Baszczeska, Radosław Maruszkin, Monika 
Kozieł, Szymon Murek, Paweł Milewski, 
Emilia Gajewska, Krzysztof Szlaski 

Kalinowska, Aneta Citko, Mariusz 
Michalski, Piotr Murawski, Kamila Bodo, 
Dawid Gawinkowski, Liwiusz 
Wojciechowski i inni 

 oraz kilkudziesięciu wolontariuszy w 
różnych zespołach FOR w 2014 r. 

 
3. Programy realizowane w 2014 roku 

 
Główne obszary działalności badawczo-edukacyjnej FOR w 2014 roku: 
 
I. Mniej fiskalizmu - co trzeba zrobić, aby uzdrowić finanse publiczne w Polsce. 
II. Więcej zatrudnienia - co trzeba zrobić, aby więcej ludzi pracowało, a mniej było bezrobotnych. 
III. Wolność, własność, konkurencja - jakie reformy są potrzebne, aby poszerzyć wolność 

gospodarczą, umocnić konkurencję i ochraniać własność prywatną w Polsce. 
IV. Unia Europejska a rozwój państw członkowskich, w tym Polski – jakie inicjatywy na poziomie UE 

wzmacniają, a jakie osłabiają rozwój gospodarczy Polski. 
V. Lepszy wymiar sprawiedliwości wraz z programem Egzekwowanie prawa a gospodarka - co 

trzeba zrobić, aby usprawnić działania wymiaru sprawiedliwości oraz zmniejszyć odsetek ludzi 
niesłusznie ściganych przez prokuraturę lub niesłusznie skazywanych przez sądy. 

VI. Przejrzystość i tworzenie prawa - co trzeba zrobić, aby poprawić jakość prawa tworzonego w 
Polsce i przejrzystość działań rządzących i administracji publicznej. 

VII. Edukacja i mobilizacja obywatelska - jak zwiększyć społeczne poparcie dla reform, które 
wspierają stabilność i rozwój gospodarki oraz umacniają praworządność w Polsce. 
 

I. MNIEJ FISKALIZMU 

FOR proponuje, aby nie dyskutować o „pieniądzach budżetowych”, ale o „pieniądzach podatnika”, bo 
przecież politycy nie wydają swoich pieniędzy, ale te, które otrzymują z naszych podatków. Samo 
obniżanie podatków, bez redukcji wysokich wydatków publicznych zwiększy tylko deficyt sektora 

finansów publicznych, a w efekcie powiększy także nasz dług publiczny. To my i nasze dzieci będziemy 
go spłacać, a nie politycy, którzy tylko powiększają go w naszym imieniu, hamując przy okazji nasze 
szanse na szybkie osiągnięcie poziomu życia w krajach wysoko rozwiniętych. FOR proponuje, w jaki 

sposób powinniśmy ograniczać nasze wydatki publiczne. To jedyna odpowiedzialna droga, która 
pozwoli na znaczące obniżenie podatków, stopniową spłatę długu publicznego oraz trwałe 

przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski. 

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU „MNIEJ FISKALIZMU” 

Lp. Nazwa Opis 

1. 

Licznik długu 
publicznego 

 

 
 

 PROJEKT FLAGOWY  

Licznik podaje szacunkową wysokość państwowego długu 
publicznego oraz długu publicznego ukrytego (suma zobowiązań 
ZUS wobec obecnych i przyszłych emerytów) na podstawie danych 
Ministerstwa Finansów. Podobne liczniki długu publicznego działają 
m.in. w Nowym Jorku i Berlinie.  
 
Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po 
uwzględnieniu wahań kursu złotego, urosła z 1001,7 mld zł na 
koniec września 2014 r. do 1116,0 mld zł na koniec grudnia 2014 r., 
czyli o ponad 250 mln zł na dobę, 10,4 mln zł na godzinę i 2995 zł 
na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji 



 

Strona 5 z 30 

 

przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie 
emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział 
się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem.  

2. 

Kolejne sekrety nowego 
Ministra Finansów – 

wniosek o 
udostępnienie 

informacji publicznej 
(9.01.2014) 

W związku z wypowiedzią Minister Ireny Wóycickiej, że Minister 
Mateusz Szczurek przekazał Prezydentowi informacje o możliwej 
katastrofie finansów publicznych w związku z nie podpisaniem 
ustawy o zmianach w systemie emerytalnym wystąpiliśmy z 
wnioskiem o udostępnienie tych informacji. 
 
Z kolei do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga na 
bezczynność Ministra Finansów, który nie ujawnił umów 
podpisanych z prawnikami, którzy przygotowali opinie prawne ws. 
ustawy o zmianach w systemie emerytalnym. 

3. 

Minister Finansów musi 
ujawnić umowy 
dotyczące OFE 
(14.04.2014) 

 

 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekający w 
składzie 3 sędziów, stwierdził w wyroku z 2 kwietnia 2014 roku, że 
umowy z ekspertami przygotowującymi opinie w sprawie zgodności 
z konstytucją ustawy reformującej system emerytalny są informacją 
publiczną. Za uzasadnione uznał podnoszony w skardze Pawła 
Mazura, współpracownika Forum Obywatelskiego Rozwoju, zarzut 
bezczynności organu oraz zobowiązał Ministra Finansów do 
ujawnienia umów w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku. 
 
Dzięki skutecznym działaniom Forum Obywatelskiego Rozwoju 
ujawnione zostały umowy podpisane przez Ministerstwo Finansów 
z ekspertami, którzy byli autorami opinii prawnych dotyczących 
rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym 

4. 

Rachunek od państwa 
za wydatki w roku 2013 

(30.04.2014) 
 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 

Rozliczając PIT widzimy, ile podatku dochodowego musieliśmy 
zapłacić w 2013 roku. Jeśli przygotowując rozliczenie podatków za 
2013 rok dojdziemy do wniosku,  że podatki są za wysokie, warto 
się zastanowić, na co państwo polskie wydaje te pieniądze. Bo choć 
wielu polityków chętnie mówi o obniżaniu podatków, to mało jest 
chętnych, by dyskutować o obniżaniu wydatków, choć są to dwie 
strony tego samego medalu.  
 
Według wstępnych szacunków w 2013 roku wydatki państwa 
wyniosły 682 mld zł, co bardziej obrazowo można przedstawić jako 
18 301 zł na każdego mieszkańca Polski. Na co były przeznaczone 
te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje trzecia edycja „Rachunku od 
państwa”, przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
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Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-01-
27 

Analiza 
1/2014 

Konsolidacje fiskalne na świecie - Finlandia i kraje 
bałtyckie 

Mariusz 
Michalski 

2014-01-
29 

Analiza 
2/2014 

Czy warto powiązać wynagrodzenia nauczycieli z wynikami 
ich pracy? 

Lech Kalina 

2014-02-
18 

FOR ostrzega 
(nr 48) 

Ustawa o zmianach w OFE narusza Konstytucję RP 
 

Publikacja wspierająca przygotowany na zlecenie 
Konfederacji Lewiatan kompleksowy i publicznie dostępny 

raport w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP 
Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach 

emerytalnych 

Marek Tatała 

2014-02-
18 

Analiza 
3/2014: 

Konsekwencje niewejścia w życie rządowych zmian w 
systemie emerytalnym dla finansów publicznych w 2014 r. 

Aleksander 
Łaszek 

2014-03-
20 

FOR ostrzega 
(nr 49) 

Nieprawdziwe tezy na temat oszczędności emerytalnych Dawid Samoń 

2014-05-
05 

FOR ostrzega 
(nr 51) 

Cofnięcie zmian w OFE nie zwiększy długu publicznego Dawid Samoń 

2014-07-
09 

FOR ostrzega 
(nr 54) 

Politycy przejmują oszczędności zamiast likwidować 
przywileje górników  

 
Popularna publikacja cytowana ponad 23 razy w mediach. 

Dawid Samoń 

2014-07-
24 

FOR ostrzega 
(nr 55) 

Chilijscy politycy nie powinni niszczyć dorobku reformy 
emerytalnej z 1981r.  

Paweł 
Wieprzowski  

2014-07-
31 

Komunikat 
FOR 

Jak na manipulatorskie ustalenia rządzących w OFE 
pozostało wiele osób 

Marek Tatała 

2014-08-
19 

FOR popiera 
(nr 57) 

Reforma KRUS po raz kolejny w Rekomendacjach UE dla 
Polski  

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 158 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego1 i co najmniej 15 cytowań w 

mediach. 

Sylwester 
Fronczak  

2014-09-
01 

Analiza 
10/2014 

Konstytucyjne konsekwencje najnowszych zmian w OFE 
 

Publikacja przekazana Prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Dariusz 
Adamski 

 
 

                                                 
1
 ekwiwalent reklamowy (AVE) czyli szacunkowa wartość wykorzystanej powierzchni lub czasu antenowego, gdyby dany 

materiał był reklamą 

PUBLIKACJE W RAMACH PROGRAMU „MNIEJ FISKALIZMU” 
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Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-04-
08 

FOR 
popiera 
(nr 50) 

Reforma polityki rynku pracy jest dobra, ale wymaga 
poprawek 

Anna Patrycja 
Czepiel 

2014-08-
04 

Analiza 
9/2014 

Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity 
 

Najpopularniejsza publikacja FOR w 2014 r. jeśli chodzi o 
liczbę cytowań w mediach (59), która jednocześnie 

wygenerowała wysoki ekwiwalent reklamowy (ponad 200 
tys. zł) 

Maria 
Drozdowicz-Bieć 

2014-10-
21 

FOR 
popiera 
(nr 61) 

Proponowane przez PO zmiany w kodeksie pracy dadzą 
pracownikom większą wolność wyboru  

Anna Patrycja 
Czepiel 

 

 

II. WIĘCEJ ZATRUDNIENIA 

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o niższej aktywności zawodowej ludności w wieku 
produkcyjnym. Dzieje się tak m.in. z powodu licznych przywilejów, które pozwalają wielu osobom na 

wczesne zakończenie pracy i życie na koszt podatnika. Wiele transferów trafia do osób, które 
naprawdę ich nie potrzebują. Koszt tych przywilejów wymaga wysokich podatków, które zniechęcają 

ludzi do legalnej pracy. W Polsce pracuje bardzo mało osób w wieku produkcyjnym, a w efekcie polska 
gospodarka rozwija się poniżej swoich możliwości, a poziom życia Polaków poprawia się niezmiernie 

wolno. 

PUBLIKACJE W RAMACH PROGRAMU „WIĘCEJ ZATRUDNIENIA” 

III. WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, KONKURENCJA 

Na siłę gospodarki składa się siła przedsiębiorstw. Jeżeli są one nieefektywne, gospodarka jest mało 
konkurencyjna. Przedsiębiorstwa są tym silniejsze, im w bardziej konkurencyjnym otoczeniu 

funkcjonują. Dlatego konkurencja jest podstawą wolnego rynku i niezbędnym warunkiem szybkiego 
wzrostu gospodarczego. Celem analitycznym projektu jest ustalenie stopnia uregulowania dziedzin 

gospodarki w Polsce, a następnie wskazanie rozwiązań deregulacyjnych, posługując się przykładami 
międzynarodowymi. Celem projektu jest też kontrola poczynań legislacyjnych w Polsce, tak, aby 
alarmować i mobilizować opinię publiczną w sytuacji szkodliwych dla wzrostu gospodarczego i 

polskiej przedsiębiorczości propozycji legislacyjnych. 

Lp. Nazwa Opis 

 
1. 

 
UlepszPrawo.pl 

 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 
UlepszPrawo.pl to miejsce, gdzie przedsiębiorcy zgłaszają 
problemy z biurokracją oraz gdzie powstają skuteczne pomysły 
deregulacyjne.  
 
W 2014 r. w ramach projektu UlepszPrawo.pl ukazały się 
następujące publikacje: 

 Analiza 4/2014: Instytucja minimalnego kapitału 
zakładowego spółki kapitałowej powinna zostać 
zniesiona, autor: Bartosz Dźwierzyński 

 Analiza 6/2014: Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK 
wymaga pilnych zmian, autor: Artur Bilski 
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  Analiza 7/2014:  Przepisy ustawy deweloperskiej, 
dotyczące prospektów informacyjnych, wymagają 
natychmiastowej nowelizacji, autor: Justyna Baszczeska 

 Analiza 11/2014: Przepisy dotyczące uzyskania 
zezwolenia na ścięcie drzewa w Polsce należy 
zliberalizować, autor: Radosław Maruszkin 

 Analiza 15/2014: Regulacje związane z udzielaniem 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu bezzasadnie obciążają 
przedsiębiorców, autor: Monika Kozieł 

 
2. 

 
Komunikat FOR w związku z 
odwołaniem prezesa UOKiK 

(11.02.2014) 
 

 

 
Przeciw arbitralnym decyzjom polityków [fragment] 
 
„10.02.2014 premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Należy podkreślić, że 
stanowisko prezesa UOKiK jest niedostatecznie chronione przed 
presją polityczną. Poza tym premier powinien w sposób 
merytoryczny uzasadnić przyczyny odwołania prezes ze 
stanowiska. W dojrzałej demokracji politycy tłumaczą 
merytorycznie swoje decyzje przed społeczeństwem. Powinno to 
w szczególności dotyczyć premiera…” 
 

3. 

Forum Obywatelskiego 
Rozwoju partnerem 

International Property 
Rights Index (10.04.2014) 

 

International Property Rights Index Report (IPRI) jest flagową 
publikacją wydawaną przez organizację Property Rights Alliance 
z siedzibą w Waszyngtonie. Organizacja ta zaangażowana jest w 
promowanie praw własności na całym świecie. IPRI jest 
wspierana przez wielu partnerów z całego świata. Wśród 
licznych fundacji i stowarzyszeń jest również Forum 
Obywatelskiego Rozwoju (FOR). 

4. 

Po publikacji FOR 
Urząd Zamówień 

Publicznych wszczął 
kontrolę zamówienia na 

rządowy podręcznik 
Urząd Zamówień 

Publicznych wszczął 
kontrolę zamówienia na 
"rządowy podręcznik" 

(5.09.2014) 

W kwietniu FOR wysłał do MEN wniosek o dostęp do informacji 
publicznych, w którym zwróciliśmy się o przesłanie 
dokumentów opisujących proces wyboru autora „Naszego 
Elementarza”. Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero po złożeniu 
skargi do WSA na bezczynność Ministerstwa (po trzech 
miesiącach od złożenia wniosku). Z otrzymanych dokumentów 
wynika, że prace nad podręcznikiem rozpoczęły się zanim 
reforma została przegłosowana przez parlament, procedura 
przetargowa trwała jeden dzień, a samo zamówienie mogło 
zostać podzielone na części w celu ominięcia rygoru Prawa 
Zamówień Publicznych.  
 
W wyniku naszej publikacji oraz opartych na niej artykułów 
prasowych sprawą zainteresował się Urząd Zamówień 
Publicznych. Wszczęte postępowanie ma wyjaśnić, czy 
procedura wyboru autorów podręcznika odbyła się z 
naruszeniem prawa. 
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Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-03-
31 

Analiza 
5/2014 

Rządowy podręcznik to nie oszczędności, a uzależnienie 
edukacji od polityków 

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 46 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 8 cytowań w 

mediach. 

Hubert Guzera 

2014-07-
21 

Analiza 
8/2014 

Rynek usług pocztowych w Polsce i w Niemczech-konkurencja 
służy konsumentom 

Kamila Bodo, 
Dawid 

Gawinkowski 

2014-09-
03 

FOR 
ostrzega 
(nr 58) 

Złe i nieprzewidywalne przepisy ograniczają konkurencyjność 
polskiej gospodarki  

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 121 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 9 cytowań w 

mediach. 

Aleksander 
Łaszek 

2014-09-
26 

FOR 
ostrzega 
(nr 60) 

Górnictwo potrzebuje reform, a nie blokady rosyjskiego 
węgla 

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 257 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 8 cytowań w 

mediach. 

Hubert Guzera 

2014-10-
23 

Komunikat 
FOR 

Nowa ustawa przeciwko prywatnym inwestycjom w polski 
łupek 

Jan Pilleus 

2014-10-
30 

Analiza 
13/2014 

Komentarz do wyników raportu Doing Business 2015 dla 
Polski  

Michał Masior 

2014-11-
09 

Analiza 
14/2014 

Problemy Kompanii Węglowej przykładem społecznych 
kosztów odkładania refom  

Hubert Guzera 

5. 

Property Rights Alliance 
publikuje kolejną edycję 
rankingu przestrzegania 

praw własności (30.10.2014) 
 

 

Amerykańska organizacja Property Rights Alliance (PRA) 
opublikowała kolejną edycję International Property Rights Index 
2014 (IPRI). Ranking ten mierzy i ocenia system ochrony prawa 
własności intelektualnej i dóbr materialnych. W tym roku do 
waszyngtońskiego PRA i jego programu partnerskiego im. 
Hernando de Soto dołączyło 81 międzynarodowych organizacji, 
co pozwoliło opracować już ósmy doroczny raport IPRI. Forum 
Obywatelskiego Rozwoju jest jednym z partnerów rankingu. 

INNE PUBLIKACJE W RAMACH PROGRAMU „WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, KONKURENCJA” 
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2014-12-
03 

Analiza 
17/2014 

Poland and Ukraine: A Portrait in Divergence 
 

Publikacja FOR w j. angielskim. 

Christopher A. 
Hartwell 

 
 

IV. UNIA EUROPEJSKA A ROZWÓJ 

W ramach programu badawczego „Unia Europejska a rozwój” FOR analizuje, które rozwiązania 
pochodzące z UE sprzyjają rozwojowi Polski i innych państw członkowskich, a które wręcz przeciwnie. 

Oceniamy zarówno proponowane, jak i już wdrożone przepisy Unii Europejskiej, a także sposób ich 
implementacji przez Polskę. Unia Europejska powinna być obszarem wolności gospodarczej i 

obywatelskiej, a nie terytorium, na którym obowiązuje coraz więcej szczegółowych, utrudniających 
życie regulacji. 

Lp. Nazwa Opis 

 
1. 

 
„Monitoring projektów prawa 

gospodarczego Unii 
Europejskiej” 

 
 
 
 
 
 
 

Co dwa tygodnie publikowane było tłumaczenie jednej z 
analiz CEP i umieszczane na specjalnej podstronie 
internetowej FOR, a na łamach „Rzeczpospolitej” ukazywały 
się artykuły dotyczące tematu omawianego w danej 
analizie.  
 
W 2014 r. ukazały się 24 analizy oraz tyle samo artykułów 
w dzienniku „Rzeczpospolita 
24.Gospodarowanie odpadami, 2014-12-31 
23.Redukcja emisji dwutlenku węgla przez pojazdy 
ciężarowe, 2014-12-11 
22.Program emerytur pracowniczych, 2014-11-26 
21.Bezpieczeństwo energetyczne, 2014-11-05 
20. Finansowanie społecznościowe, 2014-10-23 
19.Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, 
2014-10-09 
18.Uwzględnianie długoterminowych interesów 
akcjonariuszy, 2014-09-25 
17.Reformy strukturalne sektora bankowego, 2014-09-11 
16.Bezpieczeństwo i higiena pracy, 2014-08-27  
15.Ochrona tajemnic handlowych, 2014-08-14 
14.Redukcja zanieczyszczeń atmosfery, 2014-07-24 
13.Koszty i ceny nośników energii, 2014-07-10 
12.EURES: Europejska sieć służb zatrudnienia, 2014-06-26 
11.Cele polityki energetycznej i klimatycznej do roku 2030, 
2014-06-12 
10.Zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych energii 
elektrycznej, 2014-05-28 
9.Polityka społeczna i zatrudnienia w ramach    europejskiej 
Unii Gospodarczej i Walutowej, 2014-05-14 
8.Wsparcie dla energii odnawialnej, 2014-04-29 
7.Ramy jakości dla Staży, 2014-04-09 
6.Pomoc publiczna dla banków, 2014-03-27 
5.Standardowa deklaracja VAT dla przedsiębiorców, 2014-
03-12 
4.Dostosowanie się do zmian klimatu, 2014-02-27 
3.Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, 2014-
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INNE PUBLIKACJE W RAMACH PROGRAMU „UNIA EUROPEJSKA A ROZWÓJ” 

Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-01-
23 

FOR 
ostrzega 
(nr 46) 

Parlament Europejski chce wymusić na firmach stosowanie 
CSR 

 
Anna Czepiel 

2014-02-
02 

FOR 
popiera 
(nr 47) 

Rada Unii Europejskiej nie uzna Polsce nadwyżki ze skoku na 
OFE 

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 81 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 18 cytowań w 

mediach. 

Anna Czepiel 

2014-05-
21 

FOR 
ostrzega 
(nr 52) 

Obietnice kandydatów na europosłów nie mają pokrycia w 
kompetencjach PE 

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 49 tys. zł 
ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 28 cytowań w 

mediach. 

Piotr Murawski  

2014-08-
14 

FOR 
ostrzega 
(nr 56) 

Unia Europejska zamierza jeszcze bardziej ograniczać polską 
gospodarkę regulacjami klimatycznymi  

 
Popularna publikacja, która osiągnęła ponad 141 tys. zł 

ekwiwalentu reklamowego i co najmniej 23 cytowania w 
mediach. 

Anna Czepiel, 
Liwiusz 

Wojciechowski  

2014-09-
18 

FOR 
popiera 
(nr 59) 

Rozwijanie wspólnego rynku musi stać się priorytetem UE 
 

Publikacja w reakcji na objęcie przez Elżbietę Bieńkowską 
funkcji Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i 

Usług 

Anna Czepiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-12 
2.Długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF), 2014-01-
30 
1.Zwalczanie bezrobocia osób młodych, 2014-01-16 
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V. LEPSZY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI oraz EGZEKWOWANIE PRAWA I GOSPODARKA 

 

Jakość tworzonych regulacji prawnych i skuteczność wymiaru sprawiedliwości to podstawa 
funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Czynniki te stanowią również warunek 

konieczny rozwoju ekonomicznego kraju. 

Lp. Nazwa Opis 

 
1. 

 
Egzekwowanie Prawa i 

Gospodarka 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju w związku ze swoją 
działalnością zajmuje się na co dzień problemami wymiaru 
sprawiedliwości: wydając publikacje z dziedziny prawa, 
uczestnicząc w konsultacjach społecznych prowadzonych przez 
organy władzy państwowej oraz organizując akcję 
obywatelskiego nacisku na decydentów w celu poprawy 
polskiego prawa i zwiększenia efektywności wymiaru 
sprawiedliwości. 
 
Wstępna analiza, która powstała po spotkaniu z praktykami w 
dziedzinie i przeglądzie literatury, pozwoliła nam wskazać 
obszary, które wymagają interwencji w celu poprawy kondycji 
wymiaru sprawiedliwości. Z tych niewłaściwych rozwiązań 
ustrojowych wynikają: przewlekłość postępowania, 
niejednolitość orzecznictwa, a często również błędne wyroki. 
Na uwagę zasługuje także niekorzystny efekt, jaki wywiera na 
działalność uczestników obrotu gospodarczego, złe prawo 
regulujące postępowanie upadłościowe i brak rozwiązań 
pozwalających na skrócenie postępowania w sprawach 
cywilnych. 
 
W ramach programu zbadaliśmy m.in.: 
 

 działalność Krajowego Rejestru Sądowego wraz z 
analizą porównawczą; 

 przejrzystość stron internetowych sądów i jakość 
dostępu do informacji publicznej w sądach; 

 zagadnienie mediacji gospodarczej (w tym udział w 
konsultacjach społecznych w związku ze zmianami 
ustawowymi); 

 analizy nowego projektu prawa upadłościowego; 

 analizy danych ilościowych pochodzących z sądów. 
 
Wyniki większości badań zostaną opublikowane w 2015 r. 
Trwają prace nad rozwinięciem poszczególnych tematów 
analitycznych. 
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V. INNE PUBLIKACJE I BADANIA W RAMACH PROGRAMÓW 

Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-09-
22 

Analiza 
12/2014 

Nierówna walka podatników z fiskusem przed sądami 
administracyjnymi  

Grzegorz Keler 

2014-11-
27 

Analiza 
16/2014 

Nie takie niskie zarobki sędziów w Polsce 
 

Bardzo popularna i szeroko komentowana w mediach 
publikacja, również przez przedstawicieli środowiska 

sędziowskiego. 

Aneta Citko 

Publikacja 
w 2015 

badania z 
2014 r. 

Analiza 
Badanie dotyczące przejrzystości i dostępu do informacji w 

sądach  
Mariusz 

Karłowski 

 

VI. PRZEJRZYSTOŚĆ I TWORZENIE PRAWA 

Wysoka jakość systemu prawnego jest niezbędnym warunkiem szybkiego i stabilnego rozwoju 
gospodarki. Proces tworzenia dobrego prawa powinien być przejrzysty i gwarantować realizację 

założonych celów w sposób najmniej dotkliwy dla wszystkich zainteresowanych. FOR promuje 
ekonomiczne podejście do oceny skutków tworzonego prawa na każdym etapie procesu jego tworzenia 
oraz niezbędne zarówno w ocenie skutków, jak i przy wytyczaniu celów regulacji, rzetelne konsultacje 

społeczne połączone z przejrzystością działań władzy. 

Lp. Nazwa Opis 

 
1. 

 
Dostęp do informacji publicznej 

ws. zmian w systemie 
emerytalnym – kontynuacja 

działań (2011-2014) 
 

 

 W kwietniu 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, ekspert FOR, 
złożył w Kancelarii Prezydenta RP formalny wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej w postaci ekspertyz 
dotyczących zmian w ustawie o funkcjonowaniu systemu 
ubezpieczeń społecznych, spotykając się z odpowiedzią, że 
zdaniem Kancelarii Prezydenta RP opinie 
konstytucjonalistów nie stanowią informacji publicznej. 

 11 marca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że 
Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że 
sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z 
Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę 
przekazywaną do OFE,  nie stanowią informacji publicznej. 
Finał jeszcze nie jest przesądzony, m.in. ze względu na 
kwestie związane z ochroną prawnoautorską, jak i z tym 
czy ekspertyza dotyczy projektu będącego na etapie 
parlamentarnym, czy też nie. 

 12 sierpnia 2014 r. Po ostatecznym wyroku NSA 
Kancelaria Prezydenta skierowała do Mikołaja 
Barczentewicza pismo, w którym stwierdziła, że „nie 
dysponuje opiniami bądź ekspertyzami prawnymi, o 
których udostępnienie  wnosi, stanowiących informację 
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publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej”. 

 Inaczej rzecz ujmując, opinie konstytucjonalistów o tzw. 
ustawie o OFE z 2011 r. zdaniem Kancelarii Prezydenta nie 
stanowią informacji publicznej podlegającej 
udostępnieniu. Najprawdopodobniej Kancelaria uważa je 
za objęte poniższym fragmentem wyroku NSA: 
„Dokumenty służące wymianie informacji, zgromadzeniu 
niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i 
stanowisk w zakresie podjęcia przez Prezydenta RP aktu 
urzędowego promulgacji ustawy, nie stanowią informacji 
publicznej” 

 Pomimo że takie ograniczenie prawa dostępu do 
informacji publicznej przez sądy nie ma podstaw ani w 
Konstytucji, ani w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej, można się niestety spodziewać, że w najbliższej 
przyszłości w podobnych sprawach sądy administracyjne 
przyjmą tę wysoce wątpliwą interpretację. 

2. 
Oświadczenie Koalicji na rzecz 
Otwartego Rządu (8.04.2014) 

8 kwietnia Koalicja na rzecz Otwartego Rządu opublikowała 
stanowisko w sprawie przyjęcia Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019. 
 
Fragment oświadczenia: 
"1 kwietnia br., po trwających ponad 3 lata pracach, Rada 
Ministrów przyjęła „Rządowy Program Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2014 -2019” . 
 
Samo przyjęcie dokumentu oraz wiele przewidzianych w nim 
zadań uznać należy za sukces, nie powinno jednak ujść uwadze 
opinii publicznej, że w ostatnim momencie z programu 
zniknęło kilka jego zasadniczych elementów oraz że stało się 
to bez zapowiedzi i bez żadnych konsultacji z partnerami 
społecznymi." 
 
FOR jest jednym z członków Koalicji na rzecz Otwartego 
Rządu. 

3.  

SprawdzSamorzad.pl - zobacz 
jak wyglądały finanse publiczne 

Twojego samorządu! 
(10.11.2014) 

 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 

SprawdzSamorzad.pl to narzędzie stworzone przez Forum 
Obywatelskiego Rozwoju w celu umożliwienia każdemu 
sprawdzenia, jak wyglądała sytuacja finansów publicznych 
samorządów w ostatnich czterech latach. 
 
Strona pozwala w łatwy sposób sprawdzić, jak władze lokalne 
wydawały publiczne pieniądze oraz szybko porównać poziom i 
sposób wydatkowania tych pieniędzy na tle innych 
samorządów. Oczywiście, każda gmina, powiat czy miasto ma 
swoją specyfikę, ale zaprezentowane przez FOR dane 
wzbogacone wiedzą mieszkańców na temat ich regionu 
ułatwią im ocenę czy przykładowy znaczący wzrost wydatków 
na drogi poprawił infrastrukturę, czy może był 
przeprowadzony nieefektywnie. Narzędzie pozwala sprawdzić 
również poziom dochodów, zadłużenie, podział wydatków 
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oraz rozkład wysokości wydatków we wszystkich 
samorządach. 
 
Strona osiągnęła bardzo dużą popularność w mediach m.in. 69 
cytowań, więcej niż jakakolwiek publikacja FOR. Do wyborów 
samorządowych na stronie SprawdzSamorzad.pl 
zarejestrowaliśmy ponad 80 tys. wyszukań dotyczących 
jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. 

 

VI. INNE PUBLIKACJE i BADANIA W RAMACH PROGRAMU 

Data 
publikacji 

Rodzaj i 
numer 

publikacji 
Tytuł Autor 

2014-07-
07 

FOR 
ostrzega 
(nr 53) 

Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza kompetencje Rady 
Polityki Pieniężnej 

Paweł 
Zaczyński 

 
 

VII. EDUKACJA OBYWATELSKA 

Lp. Nazwa Opis 

1. 

Wykłady otwarte prof. Leszka 
Balcerowicza i spotkania w 

ramach promocji książki 
„Trzeba się bić” -

współorganizowane przez FOR 
 

 

1) 6 marca, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
2) 6 marca, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
3) 20 marca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 

Krakowie 
4) 27 marca, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 
5) 14 maja, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
6) 3 sierpnia, Mikołajki, „Lato z książką” 
7) 3 września, Krynica, Forum Ekonomiczne 
8) 10 września, Warszawa, Empik Junior, premiera książki 

„Trzeba się bić” 
9) 13 września, Kraków, Polska Akademia Umiejętności 
10) 13 września, Chrzanów, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji 
11) 13 września, Kraków, Empik w Galerii Bonarka 
12) 26 października, Warszawa, Świat Książki 
13) 1-2 października, Gdańsk, Empik w Galerii Bałtyckiej 
14) 1-2 października, Sopot, Sopocka Szkoła Wyższa 
15) 1-2 października, Sopot, Europejskie Forum Nowych Idei 
16) 1-2 października, Sępólno Krajeńskie, Centrum Aktywności 

Społecznej 
17) 3 października, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski 
18) 3 października, Żary  
19) 4 października, Łódź, Empik Manufaktura 
20) 15 października, Warszawa, Empik Arkadia 
21) 26 października, Warszawa, szkoła ASBIRO 
22) 30 października, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
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23) 30 października, Toruń, Dwór Artusa 
24) 6 listopada, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny 
25) 6 listopada, Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa 
26) 6 listopada, Poznań, Empik Ratajczaka 
27) 6 listopada, Poznań, Spotkanie z darczyńcami i 

Lewiatanem 
28) 7 listopada, Konin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Koninie 
29) 13 -14 listopada, Uniwersytet Wrocławski 
30) 13 -14 listopada, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
31) 13 -14 listopada, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
32) 13 -14 listopada, Świdnica, Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 
33) 13 -14 listopada, Jelenia Góra, Wydział Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
34) 27 listopada, Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa 

i Administracji 
35) 27 listopada, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 
36) 27 listopada, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny 

Trzeciego Wieku w Katowicach 
37) 27 listopada, Katowice, Empik Silesia 
38) 27 listopada, Katowice, Spotkanie z Klubem Kapitału 

Śląskiego 
39) 28 listopada, Gliwice, Politechnika Śląska 
40) 28 listopada, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu 
41) 28 listopada, Wyższa Szkoła Biznesu - spotkanie dla 

pracowników i partnerów uczelni 
42) 28 listopada, Chorzów, Wyższa Szkoła Bankowa 
43) 12 grudnia, Warszawa, Liceum im. M. Kopernika 
44) 15 grudnia, Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania 
45) 17 grudnia, Warszawa, Spotkanie w Korporacji Handlu 

Zagranicznego 

 
2. 

 
Komiksy i scenariusze lekcji o 
tematyce ekonomicznej – VI 

edycja 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 
W 2014 r. ogłosiliśmy VI edycję konkursu na komiks 
ekonomiczny. W konkursie wzięło udział 100 rysowników, a 
gala rozdania nagród odbyła się w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. 
Tematy tegorocznej edycji były następujące: 
• Po co nam ten miś, czyli czy inwestycje publiczne to 
inwestycje „pod publiczkę”? 
• Zamienianie się jest fajne, czyli o korzyściach z 
wolnego handlu. 
• Zasypywanie dziury w ziemi, czyli kto dopłaca do 
niewydajnych kopalń? 
• Nosił wilk razy kilka – czyli jak odpowiedzialnie się 
zadłużać. 
 
W styczniu 2015 r. nagrodzone oraz wyróżnione prace (w 
ramach projektu z 2014 r.) zostały wydane w zbiorczej 
antologii (nakład 4000 egz.) oraz na stronie www.for.org.pl i 
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portalu www.komiksyekonomiczne.pl Do wybranych prac 
zostały opracowane scenariusze lekcji z WOSu i podstaw 
przedsiębiorczości. Nauczyciele zamawiają bezpłatne 
antologie i scenariusze na CD przez formularz na stronie 
internetowej (w V edycji mieliśmy ok. 1000 zamówień).  
 
Tematy tegorocznych scenariuszy lekcji to: 
1. Czy to się opłaca? - czyli o efektywnym inwestowaniu. 
2. Inwestycje publiczne czy pod publiczkę -  czyli o 
wykorzystaniu środków europejskich. 
3. Targ leśny - czyli o korzyściach wolnego handlu. 
4. Korzyści  handlowania. 
5. Czy prywatyzować polskie kopalnie?  
6. Polskie górnictwo - olbrzym czy karzełek,  czyli o 
problemach naszych kopalń.  
7. Dobry zwyczaj - mądrze pożyczaj, czyli jak nie wpaść w 
pętlę zadłużenia. 
8. Dług publiczny - spadkiem dla przyszłych pokoleń 
Polaków? 
 
Honorowy Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji 
Narodowej, a także Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
 
W ramach projektu zaktywizowaliśmy współpracę z 
nauczycielami poprzez następujące działania 
 
1) 11 kwietnia 2014r. odbyła się konferencja 
Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach 
(szczegóły poniżej)  
 
2) W całej Polsce prowadzimy szkolenia z wykorzystania 
komiksów ekonomicznych na zajęciach we współpracy z 
Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. W 2014 r. takie 
szkolenia odbyły się w Sopocie, Warszawie, Radomiu, Lublinie, 
Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i w Łodzi. 
 
3) Prezentacja komiksów ekonomicznych podczas targów 
edukacyjnych 
 

 W dniach 22-23 października 2014 r. w Warszawie, 
Kongres Edukacja i Rozwój 

 Udział w kolejnych targach zaplanowany na 2015 r. 
 
Komiksy ekonomiczne spotkały się też z dużym 
zainteresowaniem ze strony Atlas Network – organizacji, która 
zrzesza ponad 400 organizacji wolnorynkowych na całym 
świecie. Nasz projekt był prezentowany na ich stronie 
internetowej oraz w kanałach social media. 

 
3. 

 
FOR patronuje wybranym 
wydarzeniom związanym 
tematycznie z misją FOR 

Patronaty FOR przyznane w 2014 r.: 
 
1. Konkurs Akademii Kolibra - Co czyni nas bogatymi? 
2. Prezentacja raportu European Economic Advisory Group 



 

Strona 18 z 30 

 

 2014 
3. Polskie Forum Arbitrażu: „Arbitraż jako instytucja prawna, 
zjawisko społeczne, usługa dla biznesu” 
4. Konferencja CEMS Chance: Szansa na łatwiejszy start w 
dorosłe życie 
5. Konferencja Free Market Road Show 2014 
6. Społeczna kampania profrekwencyjna do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego 
7. EUvox "Klikasz i wiesz" - zobacz na kogo zagłosować w 
wyborach do PE 
8. II Kongres Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 
9. "Latarnik wyborczy" drogowskazem przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego 
10. Petycja do Parlamentu Europejskiego po Free Market Road 
Show 2014 
11.” Igrzyska Wolności” organizowane przez Liberte! 
12. Spotkanie "W kierunku nowego modelu rozwoju w 
Ameryce Łacińskiej?" 
13. TRANZYT - główny blok wydarzeń Big Book Festival 
14. „Wolność: czujesz to?" – konkurs dla bibliotek na 
najciekawsze relacje z debat oksfordzkich 
15. Zjazd Wolnościowy im. Miltona Friedmana 
16. Wykład dr Andrzeja Zawistowskiego "Realia gospodarcze 
schyłkowego PRL" 
17. Seminarium: "US Economy: Bad policies produce bad 
results" Senatora P. Gramma 
18. Freedom Charity Run 2014 
19. Konferencja: „Państwo a gospodarka. Prawna regulacja 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
20. Obchody 25-lecia polskich przemian gospodarczych (w 
ramach koalicji Razem 89’) 

 
4. 

 
Blog Obywatelskiego Rozwoju 
blogobywatelskiegorozwoju.pl 

 

 

 
Blog Obywatelskiego Rozwoju, czyli platforma dyskusji dla 
ludzi zaangażowanych, którzy z pasją chcą rozwijać lepszą 
demokrację.  
 
27 maja 2014 ogłoszono wyniki konkursu money.pl na 
Ekonomiczny Blog Roku. Blog Obywatelskiego Rozwoju znalazł 
się na IV miejscu w kategorii Blog najbardziej 
społecznościowy.  
 
W 2014 r. na blogu opublikowano następujące artykuły: 
1) Nad niemiecki rynek pracy nadciąga katastrofa, autorem 

tekstu jest Klaus F. Zimmermann, profesor ekonomii 
University of Bonn (Niemcy) oraz dyrektor niemieckiego 
Institute for the Study of Labor (IZA). Tłumaczył Jakub 
Kopryk. 

2) Szkodliwa polityka klimatyczna: dobre idee mogą wygrać 
ze złym prawem, autorem tekstu, który ukazał się w 
ramach projektu AtlasOne, jest Timothy Andrews, 
dyrektor wykonawczy The Australian Taxpayers’ Alliance i 
członek zarządu australijskiego think-thanku  HR Nicholls 

http://www.blogobywatelskiegorozwoju.pl/
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Society. Tekst został został z języka angielskiego 
przetłumaczony przez Huberta Gregorskiego. 

3) Kanada pokazała, że się da, autorem tekstu jest Janet 
Neilson, dyrektor kanadyjskiego think-tanku „Institute for 
Liberal Studies.” Autorem tłumaczenia jest Filip 
Sobkiewicz. 

4) Taksówkarze zamiast zabiegać o regulacje powinni służyć 
klientom, autorem tekstu jest, Dmitry Vasishev, analityk 
Atlas Network. Autorami tłumaczenia są Mariusz 
Michalski i Marek Tatała. 

5) Czego nie zauważył Piketty, autorem tekstu jest Herbert 
Grubel, profesor ekonomii w Simon Fraser University i 
współpracownik Fraser Institute. Autorem tłumaczenia są 
Marek Tatała i Liwiusz Wojciechowski. 

6) Czarne chmury nad Węgrami, autorem tekstu jest Máté 
Hajba, wiceprzewodniczący węgierskiej Fundacji Wolnego 
Rynku i współzałożyciel liberalnej grupy młodzieżowej 
Eötvös Club. Autorem tłumaczenia jest Piotr Murawski. 

7) Dlaczego problem realnego globalnego zadłużenia jest 
większy niż mogłoby się wydawać?, tłumaczył Łukasz 
Pstrong 

8) List ekonomiczny – Federal Reserve Bank of San Franciscoi, 
tłumaczył Jakub Kubajek. 

9) Węgierski autorytarny gulasz, autorem tekstu jest Dalibor 
Rohac, analityk polityki gospodarczej w Cato Institute. 
Tłumaczył Liwiusz Wojciechowski. 

10) Reformy we francuski stylu, autorem tekstu jest 
Emmanuel Martin, dyrektor w Institute for Economic 
Studies-Europe i współpracownik Atlas Network. 
Tłumaczył Szymon Wiśniewski. 

11) Unia Europejska wesprze Ukrainę, poszerzając wolny 
rynek, Anna Patrycja Czepiel 

12) Wenezuela: Nowy socjalizm, te same ofiary, autorem 
tekstu jest Federico N. Fernández (Austrian Economics 
Center, Bases Fundación - Argentyna). Tłumaczył Liwiusz 
Wojciechowski. 

13) Bośniacka wiosna ludów?, autorem tekstu jest Edo 
Omercevic, prezes Center for Advancement of Free 
Enterprise, Bośnia i Hercegowina. Tłumaczył Liwiusz 
Wojciechowski.  

14) „Szwedzki model” to wolnorynkowe reformy, głupcze!, 
autorem tekstu jest Johnny Munkhammar (1974-2012), 
były polityk Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (ang. 
Moderate Party) i poseł Szwedzkiego Parlamentu. Dzięki 
„Johnny Munkhammars Minnesfond” zgoda na 
tłumaczenie artykułu. Tłumaczyli Jakub Reliszka i Marek 
Tatała.  

15) Tunezyjscy przywódcy ograniczają wolność gospodarczą 
mieszkańców, autorami tekstu są Emmanuel Martin (The 
Institute for Economic Studies-Europe) i Dalibor Rohac 
(CATO Institute). Tłumaczyli Liwiusz Wojciechowski i 
Marek Tatała. 
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16) Zburzmy ostatnie pomniki Lenina, autorem tekstu jest 
Zilvinas Silenas, prezes litewskiego think tanku Lithuanian 
Free Market Institute. Tłumaczył Liwiusz Wojciechowski. 

17) Presja podatkowa niszczy francuską przedsiębiorczość, 
autorem artykułu jest Emmanuel Martin (IES). Tłumaczyli 
Daniel Wiśniewski i Marek Tatała.  

18) Po co nam (publiczna) kultura?, autor: Łukasz Maźnica.  

 
5. 

 
Sieć 4Liberty.eu 

 

 
 

Projekt wspierany jest m.in. 
przez Fundację im. Friedricha 

Naumanna na rzecz Wolności i 
Fundusz Wyszehradzki. 

 
 
 
 

 
4liberty.eu to unikalny portal internetowy promujący 
wolność, praworządność i wolny rynek, tworzony przez 
Liberte!, FOR oraz Projekt: Polska wraz z 12 europejskimi 
liberalnymi think tankami – ze Słowacji (INESS, Fundacja im. 
Hayeka), Węgier (Instytut Republikon, Szabad Piac), Czech 
(Liberalni Institut), Litwy (LFMI), Estonii (Akademia 
Liberalizmu), Niemiec (Liberales Institut), Słowenii (Svetilnik), 
Ukrainy (IER), Gruzji (NES of Georgia) oraz Bułgarii (IME). W 
jednym miejscu renomowane instytucje prezentują swoje 
analizy, komentarze i informacje o organizowanych przez 
siebie wydarzeniach.  
 
FOR publikuje regularnie artykuły, tłumaczenia publikacji i 
informacji prasowych na portalu 4liberty.eu. Przedstawiciele 
FOR biorą udział w konferencjach i spotkaniach roboczych 
grupy. 
 
W 2014 r. ukazały się dwie drukowane edycje 4liberty.eu 
Review wraz z artykułami przedstawicieli FOR: 
1) Pension system reform and reform reversal: the Polish 
lesson, Marek Tatała 
2) 25 years of market economy in Poland, Aleksander Łaszek, 
Sonja Wap 

 
Książki polecane przez FOR w 

2014 r. 

 Douglass C. North, „Zrozumieć przemiany 

gospodarcze”, seria Nobliści, wydawnictwo Wolters 

Kluwer, marzec 2014 r. 

 Robert W. Fogel, „Czwarte wielkie przebudzenie i 

przyszłość egalitaryzmu”, seria Nobliści, wydawnictwo 

Wolters Kluwer, kwiecień 2014 r. 

 William T. Schultz, „Ekonomia kapitału ludzkiego”, 

seria Nobliści, wydawnictwo Wolters Kluwer, maj 

2014 r.  

 Tom G. Palmer, „Państwo opiekuńcze - kosztowne 

złudzenie”, wydawnictwo Fijorr Publishing, czerwiec 

2014 r. 

 Tom G. Palmer, „Czy kapitalizm jest moralny?”, 

wydawnictwo Fijorr Publishing, wrzesień 2014 r. 

 
6. 

 
25. rocznica rozpoczęcia obrad 

Okrągłego Stołu - działania 
inicjatywy RAZEM ’89 

 
6 lutego w Warszawie odbyła się inauguracja działań 
zaplanowanych na 2014 rok przez inicjatywę RAZEM '89 – 
ogólnopolską koalicję organizacji pozarządowych (w tym 
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(6.02.2014) 
 

 
 
 

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju), które są zrzeszone w celu 
wspólnej organizacji obywatelskich obchodów 25-lecia 
odzyskania wolności. 
 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele opozycji z okresu 
PRL, m.in.: Władysław Frasyniuk, Janusz Onyszkiewicz, 
Grażyna Staniszewska, Henryk Wujec. 
 
O inicjatywie RAZEM ‘89 
Inicjatywa powstała pięć lat temu, przy okazji 20. rocznicy 
odzyskania wolności. Została powołana przez koalicję 
największych organizacji pozarządowych działających w Polsce 
i skupiła w 2009 roku ponad 180 organizacji i instytucji. W 
setkach miejscowości w Polsce 4 czerwca odbyło się Święto 
Wolności. Ciesząc się wolnością, przypominaliśmy naszą drogę 
do niej oraz zastanawialiśmy się, jak chcemy i możemy naszą 
wolność zagospodarować. Także w tym roku, wśród 
inicjatorów RAZEM ’89 znajdują się m.in.: Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Stefana Batorego, 
Dom Spotkań z Historią, Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, Projekt: Polska, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja 
Wspomagania Wsi, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja 
Rozwoju Wolontariatu, Fundacja Schumana, Szkoła Liderów, 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

7. 

Prezentacja raportu 
European Economic Advisory 

Group 2014 
(21.03.2014) 

 

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, SKN Spraw Zagranicznych i 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zorganizowały 
prezentację tegorocznej edycji raportu European Economic 
Advisory Group 2014 na temat gospodarki europejskiej.  

 
Prezentacji raportu dokonali prof. Harold James (Princeton 
Univeristy) i prof. Jan-Egbert Sturm (ETH Zurich). Wstęp do 
prezentacji wygłosił prof. Leszek Balcerowicz. 

8. 

Konferencja - Innowacyjne 
metody nauczania ekonomii w 

szkołach (11.04.2015) 

 

W zorganizowanej prze FOR konferencji „Innowacyjne metody 
nauczania ekonomii w szkołach” wzięło udział ponad 100 
nauczycieli z całej Polski 

Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw 
przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w 
praktyce odbyła się 11 kwietnia br. w Centrum 
konferencyjnym Polna w Warszawie. Organizatorem 
wydarzenia było Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Minister 
Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji objęły 
nad nim honorowy patronat. 

„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” to 
pierwsza w Polsce konferencja, podczas której w 
kompleksowy sposób zostały przedstawione nowatorskie 
formy edukacji ekonomicznej. 
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9. 

Książka "Odkrywając wolność" 
dostępna w wersji e-book 

(17.04.2014) 
 

 

Ta 1000-stronicowa "biblia wolności" jest już dostępna na 
większości popularnych platform ebookowych, w tym m.in. na 
Merlin.pl, publio.pl, woblink.com, ebooki.allegro.pl, virtualo.pl 

W poprzednim roku wydanie papierowe rozeszło się w ponad 
30 tys. egzemplarzy i przez 10 tygodni gościło na liście 
bestsellerów Empiku. Książka została również nominowana do 
nagrody Dziennika Gazety Prawnej "Economicus 2013" w 
kategorii: Najlepsza książka szerząca wiedzę o gospodarce. 

10. 

 
Książka polecana przez FOR 

nominowana do nagrody 
„Economicus” (18.04.2014) 

 

 
Książka Elinor Ostrom „Dysponowanie wspólnymi zasobami” z 
serii „Nobliści” została nominowana do nagrody głównej w 
konkursie Dziennika Gazety Prawnej „Economicus”.  

11. 

Koalicja Masz Głos Masz Wybór 
rozpoczęła kolejną kampanię 
profrekwencyjną (23.04.2014) 

 

 

Pod hasłem „Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak Ty” 24 
kwietnia ruszyła społeczna kampania profrekwencyjna do 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jej pomysłodawcą i 
organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz 
Głos Masz Wybór. Cel kampanii to informowanie o 
procedurach i zachęcanie Polaków do licznego i świadomego 
udziału w eurowyborach 25 maja 2014 roku. FOR jest 
członkiem koalicji Masz Głos Masz Wybór. 

12. 

Konferencja Free Market Road 
Show 2014 zorganizowana 

przez FOR (28.04.2014) 
 

 

Austrian Economics Center (AEC), Forum Obywatelskiego 
Rozwoju (FOR) i Szkoła Główna Handlowa (SGH) 
zorganizowały drugą edycję konferencji Free Market Road 
Show w Warszawie.  Temat tegorocznej konferencj to: The 
Future of Europe at Stake: European Elections Ahead – What 
is next for the Union? Wystąpili m.in. Leszek Balcerowicz, Dan 
Mitchell, John E. Charalambakis, Ryszard Petru i Leszek 
Jażdżewski.  
 
Free Market Road Show to jedno z największych wydarzeń 
poświęconych wolności gospodarczej w Europie, które odbyło 
się w 30 europejskich miastach. Cykl FRMS zakończył się 
przekazaniem petycji do Parlamentu Europejskiego – „An 
accountable and cost effective parliament, a smaller 
commission, with limited power, a strong economy, a 
democratic and more free European Union”  
 
 

13. 

Wiosenna Szkoła Leszka 
Balcerowicza 2014 (9-

11.05.2014) 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 

W Warszawie odbyła się X edycja Wiosennej Szkoły Leszka 
Balcerowicza – trzydniowego seminarium dla studentów 
zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. 
Warunkiem udziału w seminarium było nadesłanie pracy pt. 
"Szkodliwe obietnice polityków – studium przypadku". 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego - Konstancja Gierba i 
Przemysław Twardziak zajęli ex aequo drugie miejsce (1000 zł) 
i tym samym zostali autorami najlepszych prac konkursowych. 
Trzecią nagrodę (500 zł) zdobyli, również ex aequo, studenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Monika Kruk i 
Adam Lubiński.  
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14. 

10 praktycznych reguł 
postępowania dla 

orędowników wolności 
(29.05.2014) 

 

 

Lawrence W. Reed, prezydent Foundation for Economic 
Education (FEE), przygotował listę dziesięciu reguł 
postępowania, które pomagają w promocji wolnościowych 
idei. Lista ta nie jest ani zamknięta, ani uporządkowana pod 
jakimś konkretnym względem. To od Czytelnika zależy, które 
reguły są najważniejsze. FOR opublikowało tłumaczenie tych 
reguł. 

15. 
Konkurs: Komiks w obiektywie 

(20.06.2014) 

Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK 
zorganizowały dla uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych konkurs „Komiks w obiektywie”.  Celem 
konkursu było zainteresowanie młodych ludzi tematyką 
współczesnej gospodarki i polityki oraz promocja edukacji 
ekonomicznej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nakręcić 
2-5 minutowy film, który będzie zekranizowaną wersją 
jednego z komiksów edukacyjnych dostępnych poniżej (do 
wyboru 10 komiksów V edycji Komiksów ekonomicznych).  
ZWYCIĘZCĄ konkursu "Komiks w obiektywie" została grupa nr 
23, w składzie: Mirella Kubik, Kinga Mederska i Weronika 
Wiezner, których film pt. "Przywileje dla wybranych, koszty dla 
nabranych" otrzymał 1583 polubienia w mediach 
społecznościowych.  

 

16. 

Książka polecana przez FOR 
nominowana  w konkursie 

"Książka dla trenera" 
(12.06.2014) 

Książka Thomasa C. Schellinga „Strategia konfliktu” z serii 
„Nobliści” nominowana w konkursie „Książka dla trenera”.  

17. 
„Wolność: czujesz to?" - wyniki 

konkursu na najciekawsze 
relacje ze spotkań (17.06.2014) 

Znamy biblioteki, które przygotowały najciekawsze relacje z 
debat oksfordzkich, przeprowadzonych w ramach akcji 
”Wolność: czujesz to?". W akcji, realizowanej wspólnie przez 
wydawnictwo Zysk i S-ka, Forum Obywatelskiego Rozwoju i 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wzięło 
udział 50 bibliotek publicznych z całej Polski. Biblioteki 
otrzymały bezpłatnie po jednym egzemplarzu książki prof. 
Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność. Przeciw 
zniewoleniu umysłów.” oraz rabat w wysokości 50% na 
wszystkie publikacje znajdujące się w ofercie wydawnictwa 
Zysk i S-ka.  W trzech zwycięskich bibliotekach zostały 
zorganizowane spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem.  

18. 

Udział przedstawicieli FOR w 
Zjeździe Wolnościowy im. 
Miltona Friedmana (31.07-

02.08.2014) 
 

 

Dominika Pawłowska z Forum Obywatelskiego Rozwoju 
pokazała, jak organizowała projekt Niezaglosuje.pl, a Krzysztof 
Kowalski opowiedział w jaki sposób młodzi libertarianie 
uczestniczą w ogólnoeuropejskiej sieci European Students For 
Liberty. 
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19. 

25. rocznica powołania I 
Demokratycznego Rządu III RP 

z Premierem Tadeuszem 
Mazowieckim – wydarzenia 

współorganizowane przez FOR 
(12.09.2014) 

 

 

Członkowie Gabinetu Tadeusza Mazowieckiego uczestniczyli w 
uroczystej gali w dniu 12 września na Zamku Królewskim w 
Warszawie. 

W programie uroczystości, z udziałem Prezydenta RP, 
przewidziano dyskusję o wydarzeniach sprzed 25 lat, 
związanych z formowaniem i pierwszymi miesiącami 
funkcjonowania rządu, w której udział wzięli: Leszek 
Balcerowicz, wicepremier i minister finansów w rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego, Jacek Ambroziak  - ówczesny szef 
Urzędu Rady Ministrów oraz Aleksander Hall - minister ds. 
współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami. 

Galę uświetnił również pokaz, zrealizowanego specjalnie na tę 
okazję, krótkometrażowego filmu dokumentalnego w reżyserii 
Andrzeja Fidyka i Anny Więckowskiej. Spotkanie zakończyło 
się bankietem w Pałacu Prezydenckim. 

 
Organizatorami wydarzenia pod patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego byli: Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 
ramach działań inicjatywy Razem ’89. 

20. 
Gra miejska: „Na tropie 

przemian – złam kod wolności” 
(14.09.2014) 

Z okazji 25. rocznicy powołania rządu T. Mazowieckiego Forum 
Obywatelskiego Rozwoju zorganizowało grę miejską, której 
fabuła oparta była na wydarzeniach historycznych z ubiegłego 
stulecia. Rozgrywka toczy się wokół przemian gospodarczych i 
politycznych w Polsce. Uczestnicy wcielają się w role 
zaufanych współpracowników Tadeusza Mazowieckiego i ich 
zadaniem jest zdobycie hasła, które pozwoli zakończyć 
wielomiesięczne pertraktacje z komunistami. 

Gra miejska odbyła się w ramach Pikniku Inicjatyw 
Obywatelskich w Warszawie.  

 

Freedom Charity Run 2014 - 
Zapraszamy do wspólnego 

biegu! (24.09.2014) 

 

Bieg „Freedom Charity Run” pod patronatem FOR rozpoczął 
się 24 września 2014 r. o godz. 9:30 przed Salą BHP, 
znajdującą się na terenie Stoczni Gdańskiej, a zakończył 3 
października pod Bramą Brandenburską w Berlinie. 
Honorowego otwarcia biegu dokonał były Prezydent Lech 
Wałęsa. 

 

FOR zorganizowało 
seminarium: "US Economy: Bad 
policies produce bad results" z 
udziałem Senatora P. Gramma 

(25.09.2014) 
 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, CASE - Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych oraz Ośrodek Studiów 
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały 
prelekcję US Economy: Bad policies produce bad results, którą 
wygłosi Senator Phil Gramm - ekonomista, który przez 24 lata 
służył w Izbie Reprezentantów oraz Senacie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, był przewodniczącym 
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senackiej Komisji Bankowej oraz przez 9 lat pełnił funkcję 
Wiceprezesa UBS. Senator Gramm jest obecnie Wiceprezesem 
firmy Lone Star Global Acquisitions. 

 

Konferencja European Students 
for Liberty współorganizowana 

przez FOR (8.11.2014) 
 

 

Celem konferencji była dyskusja na temat sposobów 
poszerzania zakresu wolności i promocja współpracy polskich 
środowisk wolnościowych. Wykład wprowadzający 
wygłoszony został przez prof. Leszka Balcerowicza, założyciela 
oraz Przewodniczącego Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
W roli prelegentów wystąpili także: Michael Tanner (Cato 
Institute), Pieter Cleppe  (Open Europe) i  Paweł Dobrowolski  
(Warsaw Enterprise Institute). 

 

Jesienna Szkoła Leszka 
Balcerowicza 2014 (7-

9.11.2014) 

 
 

PROJEKT FLAGOWY  

 

7-9 listopada 2014 w Warszawie odbyła się XI edycja Jesiennej 
Szkoły Leszka Balcerowicza – trzydniowego seminarium dla 
studentów zainteresowanych zagadnieniami współczesnej 
gospodarki. Warunkiem udziału w seminarium było 
nadesłanie pracy konkursowej na jeden ze wskazanych 
tematów: „Inwestycje pod publiczkę w Polsce – studium 
przypadku” lub „Społeczne koszty braku reform – studium 
przypadku”. Student Uniwersytetu Warszawskiego Michał 
Gulczyński  oraz student Imperial College London Mateusz 
Ziółkowski zajęli ex aequo drugie miejsce (1000 zł) i tym 
samym zostali autorami najlepszych prac konkursowych. 
Trzecią nagrodę (500 zł) zdobyła studentka Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – Marta Ceglińska.  

 

Obchody 25-lecia polskich 
przemian gospodarczych 

(18.12.2014) 
 

 
 

 

18 grudnia 2014, z inicjatywy społecznej Koalicji Razem ’89, w 
Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się spotkanie z udziałem 
członków sejmowej Komisji Nadzwyczajnej z grudnia 1989 
roku, którzy pracowali nad pakietem ustaw zmieniających 
ustrój gospodarczy Polski oraz stabilizujących gospodarkę.  
Podczas konferencji zaprezentowano także krótki film 
przygotowany przez Muzeum Historii Polski we  współpracy z 
Forum Obywatelskiego Rozwoju. 

 
Ponadto podczas konferencji w Sejmie prof. Leszek 
Balcerowicz przedstawił zapowiedź raportu FOR na temat 
długofalowego wzrostu polskiej gospodarki: „Następne 25 lat - 
Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić zachód?”. 
Pełen raport zostanie przedstawiony w 2015 r. 

Tego samego dnia w Teatrze Wielkim zorganizowano galę z 
okazji 25-lecia przemian gospodarczych w Polsce. W 
uroczystości wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.  
Obecni byli również Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, 
a także Danuta Wałęsa reprezentująca byłego lidera 
Solidarności i Prezydenta RP Lecha Wałęsę. Podczas 
uroczystości liderzy polskich organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców i pracodawców wręczyli prof. Leszkowi 
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4. Lista wybranych wystąpień ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju w mediach (poza 
wystąpieniami prof. Leszka Balcerowicza): 
 

 Marek Tatała: Brakuje jasnych kryteriów prowadzących do odwołania prezesa UOKiK, Gazeta 
Wyborcza, 11.02.2014 

 Anna Czepiel: Coraz trudniej ufać rządzącym, Rzeczpospolita, 12.02.2014 

 Anna Czepiel: Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zuboży społeczeństwo, wyborcza.biz, 
11.03.2014 

 Hubert Guzera: W wydatkach na reformę podręcznikową jest jeden bardzo ważny problem, 
gazetaprawna.pl, 3.04.2014 

 Dawid Samoń: Waloryzacja emerytur: polskiej gospodarki na nią nie stać, praca.wnp.pl, 
3.05.2014 

 Marek Tatała: Polemika z Ernestem Skalskim. Dzień wyborów dniem sądu dla polityków, 
Gazeta Wyborcza, 30.05.2014  

 Aleksander Łaszek: Nasze zadłużenie wzrosło przez ostatnie 10 lat o jakieś 5-10 tysięcy 
złotych na obywatela, polskieradio.pl, 3.06.2014  

 Dawid Samoń: Waloryzacja emerytur: kwotowa czy procentowa?, PolskieRadio.pl, 
27.06.2014 

 Dawid Samoń: Waloryzacja kwotowa emerytur jest sprzeczna z celem waloryzacji, 
PolskieRadio.pl, 2.07.2014 

 Marek Tatała: Pochopne wnioski z nieporównywalnych danych - wydatki reprezentacyjne 
NBP, Natemat.pl, 8.07.2014 

 Aleksander Łaszek: OFE trzeba było reformować, a nie marginalizować, biznes.pl, 14.07.2014 

 Dawid Samoń: „Nowa” emerytura mniejsza o tysiąc złotych od „starej”. Dlaczego?, 
polskieradio.pl, 15.07.2014 

 Dawid Samoń: Sprawa emerytur jest sprawa długookresową, PolskieRadio.pl, 29.07.2014 

 Dawid Samoń: 3-dniowy tydzień pracy to bardzo skrajna idea i jak na razie wydaje się zbyt 
radykalna , newsweek.pl, 30.07.2014 

 Aleksander Łaszek: Do powszechnego systemu emerytalnego trzeba włączyć przede 
wszystkim górników i służby mundurowe, Gazeta Wyborcza, 5.08.2014 

 M. Drozdowicz-Bieć: Magister bez pracy. Oto mapa bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem w UE, 07.08.2014 

 Sylwester Fronczak: KRUS wymaga reformy, ale nie likwidacji, polskieradio.pl, 21.08.2014 

Balcerowiczowi pamiątkową statuetkę – z podziękowaniem za 
25 lat wolności gospodarczej.   

 
Ważną częścią wydarzenia była premiera filmu Jerzego 
Śladkowskiego „Rejs 1989”.  Dokument ukazuje kilkanaście 
przełomowych dla Polski miesięcy działalności rządu Tadeusza 
Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem programu 
transformacji i stabilizacji polskiej gospodarki. Pokazani są w 
nim ludzie, którzy w latach 1989-1991 bezkrwawo 
przeprowadzili prawie 40-milionowy naród od komunizmu do 
demokracji. Film został wyprodukowany przez Scorpio Studio i 
Program 1 TVP przy wsparciu ze strony Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej oraz Narodowego Centrum Kultury. 
 
FOR brał aktywny udział w organizacji obu wydarzeń.  
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 Dawid Gawinkowki: Postal Services in Poland – Towards More Competitive Market, 
4Liberty.eu, 21.08.2014 

 Hubert Guzera o rządowym podręczniku, SuperStacja, 26.08.2014 

 Anna Czepiel: Pieniądze z Unii dają pracę tysiącom urzędników, wp.pl, 28.08.2014 

 Dariusz Adamski: ZUS przejął nasze pieniądze wbrew konstytucji, rp.pl, 01.09.2014 

 Dariusz Adamski: Władza nie może zastawiać pułapek, Rzeczpospolita, 01.09.2014 

 Paweł Wieprzowski: Druga strona chilijskiego medalu, Polityka.pl, 03.09.2014 

 Aleksander Łaszek: Polska w ciasnym gorsecie przepisów, rp.pl, 05.09.2014 

 Anna Czepiel: Europa à la carte, obserwatorfinansowy.pl, 19.09.2014 

 Anna Czepiel: Co Elżbieta Bieńkowska powinna zmienić jako unijny komisarz, polskieradio.pl, 
22.09.2014 

 Hubert Guzera: Górnictwo potrzebuje reform, a nie blokady rosyjskiego węgla, 
biznes.interia.pl, 26.09.214 

 Hubert Guzera o sytuacji w polskim górnictwie, TVP Regionalna, 2.10.2014 

 Hubert Guzera o darmowym podręczniku MEN, Portal Telewizja Republika, 7.10.2014 

 Marek Tatała: Pension System Reform and Reform Reversal: The Polish Lesson, 4liberty.eu, 
16.10.2014 

 Marek Tatała: zmiana wcale nie wprowadza sześciodniowego tygodnia pracy, polskieradio.pl, 
18.10.2014 

 Anna Czepiel komentuje szczyt klimatyczny UE, TVP 1, 24.10.2014 

 Aleksander Łaszek: Bez zmiany systemu podatkowego Polsce grozi emigracja fiskalna, Polskie 
Radio, 4.11.2014 

 Marek Tatała: Związkowcy znów przeciwko ludziom pracy, Liberte.pl, 7.11.2014 

 Hubert Guzera: Sprawdź swój samorząd w sieci, Bankier.pl, 14.11.2014 

 Marek Tatała: Sprawdź samorząd zanim zagłosujesz, Liberte.pl, 14.11.2014 

 Marek Tatała: W Polsce istnieje monopol związków sportowych wynika to z ustawy o sporcie 
kwalifikowanym, Polskie Radio, 15.11.2014 

 Anna Czepiel: Nowa ustawa nie pomoże pracującym bez etatu, obserwatorfinansowy.pl, 
18.11.2014 

 Aleksander Łaszek o tanich mieszkaniach na wynajem, polskieradio.pl, 26.11.2014 

 Anna Czepiel: New European Commission: The Internal Market Should Be a Priority, 
4liberty.eu, 4.12.2014 

 
5. Publikacje FOR w mediach 
 
Wszystkie materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, w których w 2013 r. była mowa o 
FOR, wygenerowały w sumie 25,3 mln zł tzw. ekwiwalentu reklamowego (AVE), czyli szacunkowej 
wartości wykorzystanej powierzchni lub czasu antenowego, gdyby dany materiał był reklamą (dla 
porównania – w 2013 r. było to 48 mln zł). 
 
Własne artykuły, komentarze oraz wywiady w prasie i Internecie (szczegółowa lista w załączniku 
1): 
 

 średnio 3 razy na miesiąc =>   40 w 2014 roku  
 
Cytowalność FOR w prasie: 
 

 średnio 6-7 razy w tygodniu => 332 w 2014 roku  
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Cytowalność FOR w Internecie, radiu i telewizji: 
 

 średnio 36-37 razy w tygodniu => 1894 w 2014 roku  
 
Cytowalność wybranych ekspertów FOR2: 
 
Aleksander Łaszek: 245 razy w 2014 roku 
 
Marek Tatała: 134 razy w 2014 roku 
 
Anna Czepiel: 91 razy w 2014 roku 
 
Dawid Samoń: 50 razy w 2014 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Poza wystąpieniami prof. Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego Rady FOR 
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6. Statystyki medialne publikacji FOR: 
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Michalski: Konsolidacje fiskalne na świecie - Finlandia i … 

Wieprzowski: Chilijscy politycy nie powinni niszczyć … 

Tatała: Ustawa o zmianach w OFE narusza Konstytucję RP 

Samoń: Nieprawdziwe tezy na temat oszczędności … 

Masior: Komentarz do wyników raportu Doing Business … 

Bliski: Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK wymaga … 

Łaszek: Konsekwencje nie wejścia w życie rządowych … 

Dźwierzyński: Instytucja minimalnego kapitału … 

Baszczeska: Przepisy ustawy deweloperskiej, dotyczące … 

Tatała: Jak na manipulatorskie ustalenia rządzących w … 

Adamski: Konstytucyjne konsekwencje najnowszych … 

Maruszkin: Przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na … 

Zaczyński: Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza … 

Bodo, Gawinkowski: Rynek usług pocztowych w Polsce i … 

Czepiel: Parlament Europejski chce wymusić na firmach … 

Czepiel: Reforma polityki rynku pracy jest dobra, ale … 

Guzera: Problemy Kompanii Węglowej przykładem … 

Kozieł: Regulacje związane z udzielaniem zezwoleń na … 

Czepiel: Rozwijanie wspólnego rynku musi stać się … 

Kalina: Czy warto powiązać wynagrodzenia nauczycieli z … 

Guzera: Rządowy podręcznik to nie oszczędności, a … 

Guzera: Górnictwo potrzebuje reform, a nie blokady … 

Samoń: Cofnięcie zmian w OFE nie zwiększy długu … 

Łaszek: Złe i nieprzewidywalne przepisy ograniczają … 

Pilleus: Nowa ustawa przeciwko prywatnym … 

Keler: Nierówna walka podatników z fiskusem przed … 

Czepiel: Proponowane przez PO zmiany w kodeksie … 

Fronczak: Reforma KRUS po raz kolejny w … 

Czepiel: Rada Unii Europejskiej nie uzna Polsce nadwyżki … 

Hartwell: Poland and Ukraine: A Portrait in Divergence 

Citko: Nie takie niskie zarobki sędziów w Polsce 

Samoń: Politycy przejmują oszczędności zamiast … 

Guzera: Rządowy podręcznik był przygotowywany przed … 

Czepiel, Wojciechowski: Unia Europejska zamierza … 

Murawski: Obietnice kandydatów na europosłów nie … 

Drozdowicz-Bieć: Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. … 

Liczba cytowań w mediach 
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Michalski: Konsolidacje fiskalne na świecie - Finlandia i … 

Wieprzowski: Chilijscy politycy nie powinni niszczyć … 

Tatała: Jak na manipulatorskie ustalenia rządzących w OFE … 

Bliski: Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK wymaga … 

Samoń: Nieprawdziwe tezy na temat oszczędności … 

Tatała: Ustawa o zmianach w OFE narusza Konstytucję RP 

Łaszek: Konsekwencje nie wejścia w życie rządowych … 

Maruszkin: Przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na … 

Pilleus: Nowa ustawa przeciwko prywatnym inwestycjom … 

Masior: Komentarz do wyników raportu Doing Business … 

Baszczeska: Przepisy ustawy deweloperskiej, dotyczące … 

Zaczyński: Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza … 

Czepiel: Rozwijanie wspólnego rynku musi stać się … 

Samoń: Politycy przejmują oszczędności zamiast … 

Kozieł: Regulacje związane z udzielaniem zezwoleń na … 

Czepiel: Parlament Europejski chce wymusić na firmach … 

Samoń: Cofnięcie zmian w OFE nie zwiększy długu … 

Dźwierzyński: Instytucja minimalnego kapitału … 

Bodo, Gawinkowski: Rynek usług pocztowych w Polsce i w … 

Kalina: Czy warto powiązać wynagrodzenia nauczycieli z … 

Hartwell: Poland and Ukraine: A Portrait in Divergence 

Czepiel: Proponowane przez PO zmiany w kodeksie pracy … 

Adamski: Konstytucyjne konsekwencje najnowszych … 

Guzera: Rządowy podręcznik to nie oszczędności, a … 

Murawski: Obietnice kandydatów na europosłów nie mają … 

Guzera: Problemy Kompanii Węglowej przykładem … 

Keler: Nierówna walka podatników z fiskusem przed … 

Czepiel: Rada Unii Europejskiej nie uzna Polsce nadwyżki … 

Czepiel: Reforma polityki rynku pracy jest dobra, ale … 

Guzera: Rządowy podręcznik był przygotowywany przed … 

Łaszek: Złe i nieprzewidywalne przepisy ograniczają … 

Czepiel, Wojciechowski: Unia Europejska zamierza jeszcze … 

Fronczak: Reforma KRUS po raz kolejny w … 

Drozdowicz-Bieć: Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. … 

Guzera: Górnictwo potrzebuje reform, a nie blokady … 

Citko: Nie takie niskie zarobki sędziów w Polsce 

Ekwiwalent reklamowy (PLN) 


