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Wizja i projekty
Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów
oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywnoliberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć
aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie
wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.
Centrum Analiz to sekcja Stowarzyszenia KoLiber zajmująca się
opracowywaniem raportów, analiz i komentarzy dotyczących diagnozy
oraz rozwiązania problemów dotykających obecną rzeczywistość
społeczną w duchu konserwatywnego liberalizmu.
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KIM JESTEŚMY? | WIZJA
KoLiber
to
licealiści,
studenci,
doktoranci
i przedsiębiorcy – młode pokolenie, któremu bliskie są
wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność
gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne
i bezpieczne państwo.
Połączyliśmy siły, by przygotować się do pełnienia
funkcji publicznych w państwie, poczynając od
samorządów terytorialnych, a na najwyższych urzędach
Rzeczpospolitej Polskiej kończąc.
Współrządząc, weźmiemy na siebie odpowiedzialność za losy Polski i jednocześnie będziemy dążyć
do urzeczywistnienia wyznawanych przez nas wartości.

Nasza Misja | Deklaracja Ideowa
Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy
wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych
wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do
wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji. W naszej działalności
dążyć będziemy do:
 Realizacji idei wolnego społeczeństwa
 Całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym
 Obrony suwerenności państwowej
 Stworzenia „silnego państwa minimum”
 Rozwoju samorządności
 Poszanowania tradycji i historii
 Uznania szczególnej roli Rodziny
Pełną treść naszej deklaracji ideowej odnajdziesz na stronie: http://www.koliber.org/deklaracjaideowa/
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Centrum Analiz | Nasze projekty
W dotychczasowym okresie funkcjonowanie Centrum Analiz
opracowało kilkanaście komentarzy dotyczących sytuacji bieżącej w
zakresie między innymi uwarunkowań ekonomicznych i prawnych.
Powstały również szerokie opracowania w formie raportów dotyczące
systemowych wyzwań przed którymi stoi Polska.
Centrum Analiz | Raport „Vat a budżet”

Raport „VAT a budżet” autorstwa Adriana Kosowskiego i Zuzanny Kosowskiej-Stamirowskiej, który
jest dogłębną analizą założeń ekonomicznych projektu ustawy o
podatku od towarów i usług z dnia 15 września 2015r.,
przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.
Raport pokazuje, że przewidywane wpływy do budżetu
uzyskane dzięki wprowadzeniu w życie nowej ustawy będą
prawdopodobnie niższe, niż zakładają autorzy projektu. W
raporcie zostały szczegółowo omówione zagadnienie luki VAT
w Polsce oraz analiza metod i ich skuteczności, pozwalających na jej redukcję.
Zapraszamy do lektury raportu „VAT a budżet”
Centrum Analiz | Raport „Demografia a system emerytalny”

Przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber raport pt. „Demografia a system
emerytalny” składa się z dwóch głównych części: 1) analizy funkcjonującego obecnie systemu
emerytalnego oraz 2) opisu alternatywnego dlań modelu repartycyjno-alimentacyjnego, który – w opinii
ekspertów Stowarzyszenia – powinien być modelem docelowym dla Polski. Zawarte w raporcie analizy
dobitne pokazują, iż stosowany aktualnie system repartycyjny, opierający się na finansowaniu
świadczenia emerytalnego przez pracującą część społeczeństwa głównie za pośrednictwem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji państwowych, okaże się całkowicie niewydajny już za
życia pokolenia obecnych dwudziestolatków. Proponowanym przez Centrum Analiz Stowarzyszenia
KoLiber rozwiązaniem problemu emerytur jest system repartycyjno-alimentacyjny , którego esencją jest
uzależnienie wysokości świadczenia emerytalnego rodziców od uśrednionych zarobków ich dzieci z
okresu pięciu lat poprzedzających otrzymanie świadczenia. W ten sposób zaistniałaby możliwość
zinternalizowania korzyści z posiadania potomstwa, co wobec oczywistej konieczności ponoszenia
nakładów związanych z wychowaniem dzieci stanowiłoby bodziec ekonomiczny do ich posiadania.
Wydany raport odbił się szerokim echem w mediach, był również prezentowany przez naszego
przedstawiciela w Sejmie.
Raport "Demografia a system emerytalny"
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Centrum Analiz | Raport „Igrzyska World Games 2017”
Nasze prace dotyczą również spraw ważnych
lokalnie. Jedną z tego typu spraw był zamysł
organizacji igrzysk World Games 2017 we
Wrocławiu. W celu ułatwienia oceny
przeprowadzenia World Games 2017, jako
Stowarzyszenie KoLiber przygotowaliśmy
specjalną analizę na temat tej imprezy. Raport
obejmuje analizę kosztów, strat i zysków, z
którymi wiązać będzie się zarówno organizacja
imprezy jak i odstąpienie od chęci jej
zorganizowania. Celem raportu było ułatwienie
podjęcia merytorycznej decyzji mieszkańcom Wrocławia w związku z odbywającym się referendum
w sprawie wyżej wymienionych igrzysk.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem
Centrum Analiz |Komentarz „Ustawa o książce – potencjalne skutki wprowadzenia w Polsce i
kwestia regulacji rynku książki w Izraelu i Francji”

Komentarz autorstwa Damiana Kłosowicza. Od kilku
lat Polska Izba Książki stara się z pomocą rożnych
środków doprowadzić do wprowadzenia w Polsce
Ustawy o książce, nazywanej niekiedy Ustawą o
jednolitej cenie książki. Ten akt prawny miałby narzucić
wydawcom nałożenie na każdy tytuł sztywnej ceny,
obowiązującą przez cały rok kalendarzowy. Najbliżej
osiągnięcia swojego celu, PIK była pod koniec ubiegłej
kadencji Sejmu, jednak prace nad projektem zatrzymały
się na poziomie komisji sejmowej.
W VIII kadencji Parlamentu temat będzie prawdopodobnie podniesiony po raz kolejny. Mogą o tym
świadczyć odpowiedź jednego z pracowników PIK na e-mail od autora komentarza, a także pozytywne
wypowiedzi Jarosława Sellina – sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które padły w jednym z odcinków programu Młodzież Kontra.
Autor komentarza wskazuje rożne potencjalne, głownie negatywne skutki wprowadzenia Ustawy… –
m.in. pogorszenie się sytuacji księgarni internetowych i księgarni stacjonarnych, ale nienależących do
żadnej z dużych sieci księgarskich. Dla porównania, autor pokazuje również efekty wprowadzenia
podobnych aktów prawnych – Ustawy o ochronie Literatury i Autorów w Izraelu, a także francuskiej
ustawy Loi de Lange.
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem
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Autonomiczną częścią Centrum Analiz jest wyodrębniona komórka – Krakowskie Centrum Analiz.

Krakowskie Centrum Analiz | Raport o stanie Polskiego Górnictwa
Pierwszym sukcesem CA Kraków była
prezentacja „Raportu o Stanie Polskiego
Górnictwa” autorstwa obecnego szefa i
koordynatora
CA
Kraków
Marcina
Sobiczewskiego. Prezentacja połączona z
happeningiem odbyła się 2 lutego 2015 roku w
Warszawie, przed Kancelarią Premiera.
Raport wpisał się w toczącą się ówcześnie
debatę wokół restrukturyzacji i reformy tego
sektora polskiej gospodarki, a temat podchwycili także zagraniczni obserwatorzy m.in. ATLAS Network, który
na swoich stronach obszernie cytował fragmenty raportu opracowanego przez Marcina.
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Krakowskie Centrum Analiz | Raport Brukselski
Kolejny duży projekt to tzw. Raport Brukselski podsumowujący Polską pozycję w Unii Europejskiej na
przestrzeni lat 2003-2013. Nowatorskie podejście do tematu gwarantuje towarzyszący raportowi film pt.
„Hołd Brukselski” stanowiący kompendium niezależnej wiedzy o polskiej obecności w strukturach UE.
W filmie wystąpili wybitni eksperci ds. polityki zagranicznej i dyplomacji:
 Prof. Krzysztof Szczerski
 Prof. Arkady Rzegocki
 Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski
 Dr Tomasz Sommer
 Dr Łukasz Stach
 Dr Tomasz Teluk
Krakowskie Centrum Analiz | Raport Energetyczny
Najnowszy i jak do tej pory największy projekt CA Kraków to „Raport Energetyczny”, którego
prezentacja jest planowana na styczeń / luty 2016 roku. Ponad 100 stronnicowe opracowanie stanowić
będzie pierwsze kompleksową i syntetyczną diagnozę problemów i wyzwań stojącym przed polskim
sektorem energetycznym, a także prezentować będzie zestaw gotowych rozwiązań mających
zliberalizować ten sektor gospodarki i uczynić go konkurencyjnym
WIĘCEJ PRZECZYTASZ NA: HTTP://ANALIZY.KOLIBER.ORG/
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Ofer ta
Jeżeli chcesz:
•

zdobyć doświadczenie w pracy analitycznej i udoskonalić swoje umiejętności

•

poszerzyć swoją wiedzę na interesujące cię tematy

•

publikować swoje analizy i komentarze

•

podjąć praktyki studenckie w jednej z największych organizacji NGO w Polsce

•

przyczynić się do szerzenia myśli wolnościowej

Dołącz do nas!
Poszukujemy:


Grafików, którzy będą zajmowali się obróbką graniczną naszych opracowań.



Edytorów, którzy będą odpowiadali za odpowiednie składanie i inne czynności edytorskie.



Korektorów, którzy zapewnią nam poprawność językową opracowań.



Analityków, którzy będą odpowiadali za przygotowywanie merytorycznych analiz.



Konsultantów, którzy będą nadzorowali i wyłapywali błędy merytoryczne w opracowaniach.

Rekrutujemy zarówno osoby posiadające doświadczenie w pracy analitycznej jak i te bez doświadczenia.
Celem Centrum Analiz jest oprócz wydawania merytorycznych analiz również przyczynienie się do
kształcenia umiejętności u osób zainteresowanych taką formą działalności. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt poprzez formularz Google (http://goo.gl/forms/D7DCZLmbnL), zaś w celu udzielania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt pod adresem maciej.letkiewicz@koliber.org.
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