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1. Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii z siedzibą w Warszawie (00-052) ul. Mazowiecka
11/14 ustanowiona została dnia 18.06.2015 r. przez fundatorów Beatę Juraszek–Kopacz,
Krzysztofa Makarskiego oraz Joannę Tyrowicz. Fundacja została zarejestrowana do Rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000569371 w dniu 04.08.2015 r. (data dokonania wpisu
07.08.2015 r.).
Fundacji nadano numer statystyczny REGON 362196630 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej
525 262 60 32

2. Władze statutowe Fundacji na dzień 31.12.2019 r. stanowią:


Joanna Tyrowicz – Prezes Zarządu



Magdalena Smyk-Szymańska – Członek Zarządu



Oliwia Komada – Członek Zarządu

Organami nadzoru Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów Fundacji, w składzie:



Beata Juraszek – Kopacz,



Krzysztof Makarski (przewodniczący)



Joanna Tyrowicz (z uwagi na pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji, jest urlopowana ze
Zgromadzenia Fundatorów).

3. Celami Fundacji są działalność naukowa; działalność oświatowa; działalność edukacyjna;
działalność badawcza – w zakresie nauk ekonomicznych.

4. Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego
poprzez następujące działania:



realizację badań podstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki; organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów
naukowo-szkoleniowych;



wydawanie publikacji naukowych;



tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi badawczych i oprogramowania;



wspieranie rozwoju naukowców poprzez udzielanie stypendiów i grantów naukowych w
celu prowadzenia badań i doskonalenia umiejętności;



rozwój i współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców i pracowników.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
FUNDACJI ADEPTÓW I MIŁOŚNIKÓW EKONOMII
W 2019 ROKU

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii prowadzi Group for Resarch in APplied Economics, stąd
sprawozdanie z działalności dotyczy FAME|GRAPE.

1. Działania stałe
FAME|GRAPE ma trzy podstawowe obszary specjalizacji badawczej: modele nakładających się pokoleń,
mikroekonometria nierówności na rynku pracy oraz zastosowanie ekonomii eksperymentalnej do ewaluacji
polityk publicznych. Te trzy obszary specjalizacji wynikają z kompetencji założycieli
i kluczowych
współpracowników FAME|GRAPE. W tym sensie środowisko badawcze FAME|GRAPE jest unikatową w
Polsce kombinacją kompetencji i doświadczeń badawczych.
Naukowcy związani z FAME|GRAPE mają znaczący publikacyjny dorobek naukowy w 2019 r (w tym artykuły
na tzw. liście filadelfijskiej, pełna lista dostępna pod adresem: http://grape.org.pl/publications↗). W trybie
ciągłym prezentują wyniki badań na czołowych konferencjach międzynarodowych (EEA Annual Conference,
AEA Annual Meeting, SED, SNDE, ICMAIF, ISCEF, etc.). W roku 2019 FAME|GRAPE kontynuowała serię
instytucjonalnych Working Papers, dostępnych pod adresem http://grape.org.pl/publications/wp↗.
FAME|GRAPE w 2019 r., korzystając z biura udostępnionego przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawa po
preferencyjnej stawce dla organizacji pozarządowej realizowała szereg działań upowszechniających naukę. W
roku 2019 zespół FAME|GRAPE kontynuował tworzenie cotygodniowych felietonów ekonomicznych w
Dzienniku Gazecie Prawnej. Systematycznie realizujemy seminaria naukowe, w których uczestniczą tak
współpracownicy FAME|GRAPE, jak i inni naukowcy z Polski. Latem zrealizowaliśmy po raz czwarty program
praktyk studenckich, goszcząc troje młodych adeptów nauki. Studenci ci uczestniczyli bezpośrednio w
prowadzeniu analiz ekonomicznych oraz opracowywaniu ich wyników, pozyskując niezbędne doświadczenie i
zdolność prowadzenia samodzielnych badań.
Użytkowanie biura wynajmowanego od Dzielnicy związane było także z podnoszeniem jakości dostępnej
infrastruktury. W drodze zakupu i darowizny, FAME|GRAPE zwiększyło zasób sprzętu komputerowego,
użytkowanego wcześniej na zasadzie użyczenia, zakupiono także całkowicie nowy sprzęt. Użytkowana
przestrzeń biurowa o powierzchni ok 110 m2 wyposażona jest we wszystkie istotne z punktu widzenia
badawczego atrybuty, tj. wysokoprzepustowy dostęp do internetu oraz pełen dostęp do biblioteki
elektronicznych czasopism naukowych (za pośrednictwem rozwiązania realizowanego przez ICM i
współfinansowanego przez MNiSW). W biurze poza w pełni wyposażonymi stanowiskami pracy, jest także
przestrzeń do wewnętrznych seminariów i pracy grupowej, oraz przestrzeń socjalna.
Dzięki realizacji projektów naukowych, FAME przekazała 104 820 zł w postaci stypendiów naukowych dla
wybitnych magistrantów i doktorantów w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki oraz 22 250 zł w
postaci stypendiów ze środków własnych fundacji. Poza tym, naukowcy realizujący projekty badawcze w
FAME otrzymali 57 500 zł wynagrodzenia za zrealizowane prace. Członkowie Zarządu FAME nie pobierają
wynagrodzenia za swoją pracę w organach fundacji.
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2. Projekty
FAME|GRAPE realizuje dwa rodzaje projektów: badawcze oraz popularyzacyjne.
Obecnie, horyzont finansowania projektów badawczych w FAME|GRAPE obejmuje 2024 rok. W 2019 roku
FAME|GRAPE zdobyło kolejne granty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pierwszy
projekt rozpoczyna i łączy przedsięwzięcia teoretyczne Marka Weretki z kompetencjami eksperymentalnymi
GRAPE, projektem „Empathy and Sentiment in Strategic Games” kierowanym przez profesora Marka
Weretkę (konkurs OPUS 17). Poza tym, Magdalena Smyk-Szymańska pozyskała finansowanie na projekt
„Uproszczenia i heurystyki, a nierówności na rynku pracy”. Ten projekt rozwija nurt badań
eksperymentalnych i mikroekonometrycznych analiz rynku pracy.
Realizowano pozyskane wcześniej projekty badawcze oraz złożono wnioski na finansowanie nowych
projektów (w konkursach krajowych i międzynarodowych). W roku 2019 projekty realizowane w GRAPE były
liczniejsze niż projekty realizowane przez współpracowników GRAPE w innych jednostkach badawczych. To
zaangażowanie w rozwój badań w ramach GRAPE zaowocowało także systematycznym rozszerzaniem
zespołu badawczego (tak na stanowiskach juniorskich, dla doktorantów i magistrantów, jak i w grupie
współpracowników z doświadczeniem w prowadzeniu badań) i wysoką liczbą publikacji (tak w ramach serii
working papers oraz opublikowanych w czasopismach naukowych). Na bieżąco prezentujemy wyniki badań na
konferencjach międzynarodowych i krajowych, powstają prace licencjackie i magisterskie. Efekty prac zawsze
prezentowane są na stronie internetowej http://grape.org.pl↗.
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Działalność popularno-naukowa i popularyzacyjna wyrażała się bieżącym prowadzeniem strony internetowej
http://grape.org.pl↗ , gdzie poszczególne zespoły badawcze dzielą się uzyskanymi wynikami badań a także
prowadzą rodzaj dziennika prezentacji na konferencjach i omówieni ciekawych publikacji zasłyszanych
podczas tych wydarzeń czy przeczytanych. Równie systematycznie jak prowadzenie strony internetowej (i
towarzyszących jej mediach społecznościowych, Twitter @GRAPE_ORG oraz Facebook GRAPE.ORG),
FAME|GRAPE współpracowało z mediami tradycyjnymi. Dzięki kilkunastu rozmowom telewizyjnym i
radiowym przybliżyliśmy odbiorcom wiedzę ekonomiczną i efekty badań.
Efektem działań popularyzacyjnych, który odbił się najszerszym echem wśród szerokiego odbiorcy był
opublikowany w październiku raport „Fostering old-age saving under incomplete rationality”.
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Zaproponowaliśmy metodę, by analizować oszczędzanie na emeryturę, gdy decydenci nie są w pełni
racjonalni. Przykładem takiej niepełnej racjonalności jest kształtowanie oczekiwań co do oczekiwanej długości
życia na emeryturze w oparciu o obserwowanie dzisiejszych emerytów, a nie w oparciu o prognozy zawarte
w tablicach dalszego trwania życia. W ten sposób systematycznie zaniża się pożądany poziom
zakumulowanych środków na starość, a zatem także oszczędza mniej w cyklu życia. Raport przedstawiony
został w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także nagraliśmy ok. 5-minutowy film popularyzatorski.
Wszystkie materiały dostępne są na stronie http://grape.org.pl/incomplete-rationality↗. FAME|GRAPE
kontynuowała także współpracę analityczną z ING Think Forward Initiative, w trzecim kwartale 2019 ukazał
się raport podsumowujący drugi etap tej współpracy.
FAME|GRAPE systematycznie kontynuuje starania o pozyskanie dalszych środków na podstawowe badania
naukowe. Składane są wnioski o finansowanie, tak do instytucji krajowych jak i europejskich.

3. Realizacja misji GRAPE – ujęcie finansowe
Misją FAME|GRAPE jest wspieranie rozwoju nauki poprzez tworzenie warunków do prowadzenia badań
naukowych. W ramach realizacji tej misji, FAME|GRAPE pomaga pozyskać finansowanie na projekty naukowe
i je realizować. W ramach pozyskanego finansowania, FAME|GRAPE wypłaciła:







104 820 zł stypendiów dla studentów studiów magisterskich i doktorantów;
57 500 zł wynagrodzeń dla kierowników projektów badawczych i członków zespołów badawczych
za zrealizowanie badania;
17 305,18 zł zwrotów kosztu podróży na konferencje i seminaria, w Europie i w USA;
28 044,00 zł na pozyskanie danych do badań;
25 870,34 zł na aparaturę badawczą, w tym oprogramowanie i sprzęt komputerowy;
783,22 zł na materiały.

Koszty administracyjne funkcjonowania GRAPE pokrywają koszty wynajmu lokalu użytkowego od m.st.
Warszawy, opłat eksploatacyjnych, telekomunikacji, usług księgowych i bankowych. Łącznie, koszty te
wyniosły 63 100,85 zł. Koszty pośrednie realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki wyniosły
30 648,00 zł.
Zarząd FAME|GRAPE nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych. Za wykonane
zadania spoza zakresu funkcji zarządczych, członkowie zarządu pobrali łączne wynagrodzenie w kwocie
3 250,00 zł. Joanna Tyrowicz pełni funkcję kierownika jednego z projektów naukowych. Jak dotąd za
realizacje badań naukowych nie otrzymała wynagrodzenia. Oliwia Komada, otrzymała wynagrodzenie na
podstawie umowy o dzieło zanim rozpoczęła pełnienie funkcji w Zarządzie FAME. Magdalena SmykSzymańska otrzymała wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie raportów z realizacji
projektów badawczych FAME|GRAPE.
Przychody finansowe FAME|GRAPE w zdecydowanej większości pochodzą z grantów na finansowanie
projektów naukowych. Przychody te są w istocie zwrotem poniesionych kosztów, lecz niektórzy grantodawcy
(np. Narodowe Centrum Nauki) prefinansują realizację zadań wg założonego harmonogramu. Zmiany w
harmonogramie mogą skutkować przesunięciami międzyokresowymi, a środki te zwiększają wysokość
środków na rachunkach bankowych. Środki te wydatkowane mogą być jedynie w formie uzgodnionej z
grantodawcami i w razie braku wydatków muszą zostać zwrócone grantodawcy. Poza grantami na
finansowanie projektów naukowych, FAM|GRAPE pozyskała:




53 230,00 zł w postaci darowizn od osób prawnych
6 017,54 zł w postaci darowizn od osób fizycznych;
5 591,29 zł w postaci incydentalnej działalności gospodarczej.

FAME|GRAPE nie prowadzi regularnej działalności gospodarczej.
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4. Rada Naukowa
Nad efektami prac FAME|GRAPE czuwa Rada Naukowa, tj. organ opiniujący i doradczy Fundacji. Rada
Naukowa składa się z pięciu do dwudziestu osób, a jej członków powołuje Zgromadzenie Fundatorów na
okres dwóch lat. Na wniosek Zarządu oraz Zgromadzenia Fundatorów, skład Rady Naukowej obecnej
kadencji wchodzą: Markus Brunnermeier, Wioletta Dziuda, Saul Estrin, Urszula Grzelońska, Elzbieta I.
Kotowska, Jaromir Nosal, Anna Orlik, Marzena Rostek, Azeem Shaikh, Irene van Staveren, Marek Weretka,
oraz Jan Werner.

5. Stosowanie kanonu dobrej praktyki badawczej.
FAME|GRAPE dąży do propagowania najlepszych praktyk w zakresie tworzenia wysokiej jakości badań. Aby
osiągnąć ten cel, FAME|GRAPE realizuje następujące działania.







Każdy projekt badania jest przedstawiane na wewnętrznych seminariach, dyskutowany i oceniane
przez współpracowników oraz gości FAME|GRAPE.
Po pierwszych efektach, każdego badania, jest ono ponownie omawiane na wewnętrznym
seminarium.
W pełni zrealizowana pierwsza wersja badania jest prezentowana na kilku konferencjach
międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem konferencji dedykowanych tematycznie.
Po uwzględnieniu uwag zebranych na forum międzynarodowym, kolejna wersja badania wysyłana
jest do (zainteresowanych merytorycznie) członków Rady Naukowej oraz sieci badaczy w tej
dziedzinie, z prośbą o uwagi i komentarze.
Po uwzględnieniu tych uwag, badanie przekazywane jest do publicznej prezentacji w serii working
papers oraz powstaje tzw. nietechniczne podsumowanie dla szerokiego odbiorcy (obie wersje
dystrybuowane online i za pomocą mediów społecznościowych).

Ostatnim etapem jest składanie publikacji do rozważenia przez renomowane czasopisma naukowe. Dzięki tej
procedurze, wersja przedłożona do publikacji prezentuje wysoką jakość, a same badania docierają do szerszej
grupy naukowców i specjalistów.

6

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ
Źródła przychodów fundacji za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 stanowiły:
01.01.2019-31.12.2019
Przychody z działalności statutowej odpłatnej

01.01.2018-31.12.2018

267.868,64

289.014,32

6.017,54

6.709,95

Przychody z odsetek od środków na rachunku bankowym

686,15

632,80

Pozostałe przychody operacyjne

305,14

0,56

274.877,47

296.357,63

Wpłaty od osób fizycznych

Razem

Przychody, koszty i wynik finansowy w 2017 r. przedstawiały się następująco:
01.01.2019-31.12.2019

01.01.2018-31.12.2018

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej:

267.868,64

289.014,32

I. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

267.868,64

289.014,32

277.548,58

279.564,32

5.687,20

8.530,80

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii

III.

Wynagrodzenia, stypendia, ubezp. społ.i inne świadczenia

14.758,42

14.072,08

184.570,00

101.000.00

IV. Pozostałe koszty

72.532,96

155.961,44

C. Pozostałe przychody i zyski

60.238,83

47.843,60

D. Pozostałe koszty i straty

55.356,84

2.761,20

0,00

0,00

- 4.797,95

54.532,40

E. Podatek dochodowy
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) , w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

1

54.532,40
- 4.797,95

Na dzień 31 grudnia 2019 roku FAME nie zatrudniała żadnego pracownika. Członkowie Zarządu Fundacji i
Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów. Fundacja
w 2019 roku nie udzieliła żadnej pożyczki. Wszystkie środki pieniężne, jakie posiada Fundacja są ulokowane
na rachunkach złotowych w banku Raifeissen Polbank oraz w kasie Fundacji.

Fundacja w 2019 roku nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja w 2019 roku nie nabyła nieruchomości.
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Dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH

Struktura kosztów

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2018-31.12.2018

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

85.068,50

109.530,80

Zużycie materiałów i energii

14.758,42

14.072,08

177.721,66

155.961,44

277.548,58

279.564,32

Pozostałe koszty
Razem

Struktura kosztów administracyjnych

01.01.2019-31.12.2019

Zużycie materiałów i energii, w tym:
zużycie materiałów
zużycie energii cieplnej, wody i gazu

01.01.2018-31.12.2018

14.758,42

14.072,08

0,00

6.824,86

14.758,42

4.364,18

zużycie przedmiotów nie zaliczanych do śr. trwałych

0,00

0,00

publikacje naukowe

0,00

2.883,04

Usługi obce, w tym:

45.249,36

41.588,15

usługi najmu

28.231,01

23.637,72

usługi bankowe

176,01

140,00

pozostałe usługi

16.842,34

17.810,41

2.493,07

11.123,56

2.493,07

1.121,48

0,00

10.002,08

184.570,00

184.600,00

60.750,00

90 000,00

104.820,00

83 600,00

19.000,00

11 000,00

30.477,73

28.180,53

17.305,18

17.591,57

Podatki i opłaty, w tym:
podatek VAT niepodlegający odliczeniu
pozostałe opłaty
Wynagrodzenia i stypendia, ubezpieczenia społeczne, w tym:
Wynagrodzenia na naukowców
Stypendia w projektach badawczych
Stypendia dla studentów finan. ze środków własnych
Pozostałe koszty, w tym:
koszty podróży służbowych
pozostałe koszty
Razem

ŚRODKI PIENIĘŻNE, stan na:

13.172,55

10 588,96

277.548,58

279.564,32

31.12.2019

Rachunek bankowy złotowy
Środki pieniężne w kasie
Razem

31.12.2018

786.330,89

336.311,13

922,00

922,00

787.252,89

337.233,13
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała środków trwałych. Wartość aktywów Fundacji
wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 903.385,19 złotych. Wynik finansowy za rok
2019 zamknął się w kwocie – 4.797,95 złotych Fundacja stratę pokryła z Funduszu statutowego.
Fundacja złożyła deklarację CIT-8 za 2019 rok.
Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania.

Prezes Zarządu
/Joanna Tyrowicz/

Warszawa, dnia 30 września 2020 roku
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