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Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy”  

 
Punkt I.  

Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy  
Siedziba i adres: ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa  
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 1 sierpnia 2003 r.  
Numer KRS:  0000169429 
REGON: 015551116 
 

Zarządu Fundacji ISW: 

 
- Prezes -Dyrektor Instytutu - prof. Jerzy Woźnicki 
      ul. Jodłowa 10 
     05-110 Jabłonna 

 

 

Celami statutowymi Fundacji ISW są: 

1. Działania na rzecz kształtowania się społeczeństwa wiedzy oraz tworzenia podstaw dla rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, a także na rzecz integracji systemu szkolnictwa wyższego 
i badań naukowych a w tym konwergencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
sektorów państwowego i niepaństwowego w szkolnictwie wyższym, oraz integracji pionów 
instytucjonalnych występujących w systemie badań naukowych. 

2. Prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych oraz 
polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu 
kształtowania się i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności: 
a) merytoryczne wspieranie procesu rozwoju i doskonalenia systemu edukacji narodowej w 

Polsce, a w tym zwłaszcza systemu szkolnictwa wyższego. 
b) działania na rzecz doskonalenia oraz wspomaganie rozwoju systemu badań naukowych, 

zwłaszcza w aspektach szczególnie istotnych dla przyśpieszania społecznego, gospodarczego i 
cywilizacyjnego rozwoju kraju. 

c) poszukiwanie źródeł finansowania oraz finansowanie lub współfinansowanie ekspertyz, 
badań, studiów i analiz prowadzonych w obszarze działania Fundacji. 

d)  

Punkt II.  

Fundacja ISW realizuje swoje cele poprzez:   

a) prowadzenie działalności badawczej i publikowanie jej wyników, 
b) gromadzenie środków finansowych i materialnych, 
c) prowadzenie działalności szkoleniowej i eksperckiej, 
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d) organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, warsztatów 
badawczych i dydaktycznych, 

e) gromadzenie i wymianę informacji naukowych i edukacyjnych w postaci 
skomputeryzowanych baz danych, 

f) organizowanie imprez publicznych, kampanii, zbiórek lub konkursów, 
g) współpracę międzynarodową z instytucjami i organizacjami naukowymi i dydaktycznymi, 

uczelniami, instytutami badawczymi i innymi organizacjami działającymi w zakresie celów 
statutowych Fundacji, 

h) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów Fundacji, a w szczególności 
działalności konsultingowej, wydawniczej, reklamowej handlowej, usługowej i produkcyjnej 
w zakresie, o którym mowa w § 9. 

W sierpniu 2004 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy uzyskała status organizacji pożytku 
publicznego. 
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Fundacja „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” na podstawie umowy o 
współpracy od roku działa wraz z Fundacją Rektorów Polskich w 
ramach think – tanku FRP-ISW.  

W 2017 roku mający status fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” 
realizował cele statutowe poprzez następujące działania: 

1. Współorganizowanie Jubileuszowego ogólnopolskiego seminarium poświęconego aktualnym 

problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 8 września 2017 r., związanego z 15 rocznicą 

utworzenia ISW i FRP. 

2. Współorganizowanie XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP-ISW w szkolnictwie wyższym dla 

kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich 

3. Wspieranie FRP w zorganizowaniu wraz z Plagiat.pl Konferencji „Współczesne wyzwania w 

zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania” – 

23 maja 2017 r. 

4. Współorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, 

społeczeństwo, rynek pracy”, Warszawa, 14 marca 2017 r. 

5. Współorganizowanie 3 seminariów w ramach projektu „Poziom 5 – brakujące ogniwo cz. IV” - 

stanowiącego kontynuację zrealizowanego w latach 2013-2016 projektu „Piaty poziom Krajowych 

Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe”: 

a. Seminarium „Poziom 5 ram kwalifikacji – szansą dla uczelni? – 20 stycznia 2017 r. 

b. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe”- 

25 września 2017 r. 

c. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby 

szkolnictwa wyższego” 8 grudnia 2017 r. 

6. Wspieranie FRP przy organizacji Cyklicznej konferencji naukowej pn. "Polityka publiczna a kapitał 

ludzki" zainicjowanej przez SGH 

7. Projekt pn.  „Działania ISW na rzecz rozwoju szkół wyższych” 

 

1. Współorganizowanie Jubileuszowego ogólnopolskiego seminarium poświęconego 

aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 8 września 2017 r., w seminarium 

wzięli udział członkowie Zgromadzenia Fundatorów ISW i FRP oraz zaproszeni goście – łącznie 

60 osób   

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Instytutu Społeczeństwa Wiedzy i Fundacji Rektorów Polskich  

miało charakter Jubileuszowy w związku z XV-leciem działalności FRP-ISW , odbyło się w dniu 8 
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września 2017 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosława  Gowina. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Fundacji w Warszawie. 

W trakcie Zgromadzenia, Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki przedstawił referat sprawozdawczy 

podsumowujący 15 lat działalności think-tanku FRP – ISW a także zaprezentował wybrane 

przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z partnerami strategicznymi: KRASP (KRePSZ) i 

KRZaSP, Pearson Central Europe, PCG Polska, Plagiat.pl, WSiP oraz inicjatywy podejmowane z 

partnerami zagranicznymi.   

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wicepremier i Minister. Jarosław 

Gowin, który przekazał gratulacje z okazji XV – lecia działalności Fundacji, podkreślając znaczenie 

obywatelskiej inicjatywy rektorów – założycieli Fundacji, a także przedstawił najważniejsze założenia 

nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Honorowy Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, w swoim wystąpieniu okolicznościowym 

podkreślił znaczenie realizowanej przez Fundację misji działania na rzecz rozwoju szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz uczelni i środowiska akademickiego. Natomiast Przewodniczący KRASP prof. 

Jan Szmidt przedstawił informacje o bieżących pracach Komisji KRASP i FRP nad Ustawą 2.0.   

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości. 

Uczestnicy Zgromadzenia w swych wystąpieniach wysoko oceniali osiągnięcia FRP-ISW podkreślając 

dorobek Fundacji oraz znaczenie rezultatów osiąganych w ramach licznych projektów realizowanych 

na rzecz uczelni akademickich. (Przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 8 września 2017 r., w ramach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała: 

• Fundacja Rektorów Polskich  

b)   rola ISW: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, 

• dyrektor Instytutu pełnił funkcję Przewodniczącego Seminarium, 

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby. 

 

2. Współorganizowanie XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP-ISW w szkolnictwie wyższym 

dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich - akces do 

uczestnictwa w Szkole zgłosiło 36 uczelni, które delegowały do udziału 64 swoich przedstawicieli. 

Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 2 debaty 

panelowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:  

• nowe uwarunkowania prawne działania uczelni 

• zmiany w instrumentarium zarządczym w uczelniach 

• cyfryzacja uczelni – nowe propozycje i wyzwania 
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W ramach sesji równoległych, organizowanych osobno dla kanclerzy i kwestorów, sformułowano 

wnioski, które zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia 

kadr kierowniczych szkół wyższych w ramach partnerstwa strategicznego KRASP – FRP-ISW. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych, a ponadto:  

• Dyrektor Instytutu pełnił funkcję przewodniczącego Szkoły i jednego z wykładowców, 

 

3. Współorganizacja konferencji „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy 

antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania” – 23 maja 2017 r. 

W dniu 23 maja 2017 r. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie odbyła się konferencja 

naukowa pn. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ. Standardy antyplagiatowe 

podwyższające jakość kształcenia i nauczania" zorganizowana przez firmę Plagiat.pl we współpracy z 

Instytutem Studiów Społecznych i Fundacją Rektorów Polskich. W konferencji wzięło udział ponad 

100 przedstawicieli środowiska akademickiego. 

Podczas konferencji poruszono kwestie zarządzania na uczelni, podkreślano istotność regularnego 

podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej m.in. poprzez system szkoleń, za istotną uznano 

możliwość doskonalenia na uczelni procesów strategicznych i operacyjnych poprzez wdrażanie 

sprawdzonych modeli zarządczych działających w korporacjach. Prowadzono również dyskusję 

panelową dotycząca działań służących podnoszeniu jakości z wykorzystaniem rozwiązań i procedur 

antyplagiatowych, przedstawiono najważniejsze elementy funkcjonowania systemu 

antyplagiatowego w szkołach wyższych, a także poruszono kwestie przyszłości regulacji 

antyplagiatowych w Polsce. 

W trakcie konferencji odbyła się gala wręczenia certyfikatów Educatio Qualis uczelniom, które 

zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i 

aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej w uczelniach. Wyróżnienie otrzymały 
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cztery uczelnie: Akademia Pomorska w Słupsku, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 23 maja 2017 r., ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Firma Plagiat.pl 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

b) rola ISW: 

• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna konferencji 

• Dyrektor ISW był prowadzącym panel podczas konferencji 

 

4. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, 

społeczeństwo, rynek pracy” 14 marca 2017 r. 

W Konferencji wzięło udział około 180 uczestników - rektorów i prorektorów ds. kształcenia uczelni 

członkowskich KRASP, KRePSZ, rektorów uczelni niepublicznych, pracodawców, studentów, kanclerzy 

szkół wyższych, interesariuszy ZRK, dyrektorów szkół ponadpodstawowych 

Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom 

otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników 

badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru 

kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego. 

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Piaty poziom Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe.”  oraz dyskusja w trakcie Konferencji nad potrzebą i możliwością 

ulokowania przez uczelnie programów na poziomie 5, przyczyniły się do umieszczenia zagadnienia 5. 

poziomu w  założeniach do nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, tzw. Ustawy 2.0.   

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 14 marca 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  
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• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

b) rola ISW 

• współopracowanie koncepcji i zrealizowanie Konferencji,  

• obsługa Konferencji – 14.03.2017 r.,  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby, a ponadto:  

• Dyrektor Instytutu był wykładowcą Konferencji. 

 

5. Współorganizowanie 3 seminariów w ramach projektu „Poziom 5 – brakujące ogniwo cz. 

IV” - stanowiącego kontynuację zrealizowanego w latach 2013-2016 projektu „Piaty poziom 

Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe” 

5a.  Współorganizacja seminarium „Poziom 5 ram kwalifikacji – szansą dla uczelni? – 20 

stycznia 2017 r. udział w seminarium wzięło 30 osób: Dyrektor ISW, członkowie zarządu 

FRP, przedstawiciele firmy Pearson Central Europe, przedstawiciele Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz reprezentanci uczelni 

zaangażowanych w projekt. 

Głównym celem seminarium było przedyskutowanie, w gronie zaproszonych 

interesariuszy, zagadnień 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji jako potencjalnego 

obszaru kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Uczestnicy seminarium zostali 

zapoznani z wynikami badań projektu „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” realizowanego 

przez FRP-ISW wspólnie z firmą Pearson Central Europe w latach 2013-2016. W 

szczególności przedstawione zostały wyzwania i potencjalne praktyczne korzyści dla 

uczelni.  

Podczas seminarium przedstawiono zamierzenia i prace MEN i MNiSW odnośnie 5. 

poziomu PRK, omówiono rozwój kapitału ludzkiego w Polsce a kształcenie na 5. 

poziomie PRK, przybliżono rozwiązania/doświadczenia innych krajów w kształceniu na 5. 

poziomie. Cztery uczelnie zaangażowane w projekt zaprezentowały wybrane programy 

kształcenia lokujących się na poziomie 5: programista-operator centrów obróbkowych CNC, 

varsavianista, kosmetologia, studia pomostowe na kierunku technologia chemiczna. Odbyła 

się również dyskusja panelowa. Uczestnicy seminarium uznali, że wprowadzenie 

studiów „krótkiego cyklu” do systemu szkolnictwa wyższego jest szansą dla uczelni. 

Studia 5. poziomu ocenione zostały jako atrakcyjna oferta odpowiadająca na 

potrzeby uczelni jak i studentów.  
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 (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 20 stycznia 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

b) rola ISW: 

• organizacja i obsługa Seminarium –20.01.2017 r..,  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby  

5b. Współorganizacja seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i 

regulacje ustawowe”- 25 września 2017 r. – udział w seminarium wzięło 40 osób: Dyrektor 

ISW, członkowie Zarządu FRP, przedstawiciele firmy Pearson Central Europe, przedstawiciele 

pracodawców i ministerstw zainteresowanych implementacją 5. poziomu w systemie 

edukacji i szkoleń.   

Celem Seminarium była dyskusja nad regulacjami dotyczącymi 5. poziomu przedstawionymi 

w projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 19.09.2017r na tle 

propozycji przedstawionych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa 

Wyższego KRASP, a także kwestie zapotrzebowania przez rynek pracy osób posiadających 

kwalifikacje 5. poziomu PRK w perspektywie zachodzących zmian demograficznych, 

społecznych i gospodarczych oraz idei uczenia się przez całe życie. 

Głównym wnioskiem z dyskusji był postulat podjęcia wspólnych, skoordynowanych działań w 

sprawie doprecyzowania i rozszerzenia regulacji dotyczących 5. poziomu w Ustawie Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Instytut Społeczeństwa Wiedzy i Fundacja Rektorów Polskich 

zadeklarowała prowadzenie, we współdziałaniu z Pearson Central Europe, dalszych prac na 

rzecz wprowadzenia kształcenia na 5. poziomie w szkolnictwie wyższym, w szczególności 

publikując Raporty KSPSW i dokumenty RGNiSW, oparte na rezultatach kilkuletniego projektu 

dotyczącego 5. poziomu PRK (realizowanego wspólnie przez Fundację Rektorów Polskich i 

firmę Pearson Central Europe).  

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 25 września 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 
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• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

b) rola ISW 

• organizacja i obsługa Seminarium –25.09.2017 r..,  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby  

5c. Współorganizacja seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe 

a potrzeby szkolnictwa wyższego” 8 grudnia 2017 r. – udział w seminarium wzięło 40 osób: 

Dyrektor ISW, członkowie Zarządu FRP, przedstawiciele firmy Pearson Central Europe, 

przedstawiciele uczelni. 

Seminarium zorganizowano tuż po zakończeniu trzymiesięcznych konsultacji społecznych 

dotyczących zaprezentowanego we wrześniu 2017 r. projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce tzw. projektu Ustawy 2.0. Dyskusja nad potrzebą i możliwością ulokowania 

przez uczelnie programów na tym poziomie jest szczególnie ważna w kontekście 

oczekiwanych nowych rozwiązań systemowych. Poziom 5. jest istotnym ogniwem kształcenia 

w innych krajach jako tzw. „krótki cykl” boloński, z programami kończącymi się dyplomem 

typu „Associate Degree”. 

Podczas seminarium przedstawiono zagadnienia 5. poziom w projektach ustawy 2.0: 

opracowanych przez MNiSW i KRASP we współdziałaniu z RGNiSW, omówiono 

kwestie 5. poziomu w odniesieniu do rozwoju kapitału ludzkiego i pożądanej jakości 

kształcenia, a także przybliżono 5. poziom z perspektywy doświadczeń 

międzynarodowych rynków pracy. W czasie Seminarium przedstawiono również 

wybrane fragmenty ze stanowiska Minister Edukacji Narodowej A. Zalewskiej wobec 

Ustawy 2.0 ogłoszonego w ramach uzgodnień międzyresortowych.  

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 8 grudnia 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• organizacja i obsługa Seminarium –08.12.2017 r.  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby  
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6. Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy i Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z Instytutem Gospodarstwa 

Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH zorganizowały cykliczną konferencję naukową 

pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki”. Konferencja prowadzona była in memoriam prof. Janiny 

Jóźwiak. 

Powołana została Rada Programowa konferencji, której przewodniczącym został Dyrektor ISW, prof. 

Jerzy Woźnicki.  

U podstaw decyzji o uruchomieniu konferencji legło przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja 

seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych 

dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W 

szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby najmłodszych pracowników nauki przygotowujących 

rozprawy doktorskie i habilitacje.  

Konferencje poświęcone były zagadnieniom polityki publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału 

ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencjach kierowane były do wybitnych uczonych, 

powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, doktorantów, 

proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.  

W roku 2017 odbyły się 4 konferencje:  

• 3 marca 2017 - edycja I – Polityka publiczna a kapitał ludzki 

• 2 czerwca 2017 - edycja II – Relacje pomiędzy polityką (-ami) publiczną a rozwojem 

kapitału ludzkiego 

• 27 października 2017 - edycja III -  Polityka edukacyjna: szkolnictwo wyższe 

• 15 grudnia 2017 - edycja IV - Dialog jako narzędzie tworzenia i prowadzenia polityki 

publicznej 

              (przedsięwzięcie zrealizowane, ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno- Społecznego SGH 

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki pełnił funkcję przewodniczącego Rady 

Programowej Konferencji 

7. Projekt pn. „Działania ISW na rzecz rozwoju szkół wyższych” (przedsięwzięcie 

kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej dla szkół wyższych działalności pożytku 

publicznego) 

a) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 
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• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z 

Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  

• wybrane uczelnie członkowskie KRASP 

b)   rola ISW: 

• opracowywanie i przedstawienie prezentacji, wykładów inauguracyjnych, referatów 

w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów 

• objęcie patronatem merytorycznym przedsięwzięć realizowanych przez uczelnie, 

instytucje zajmujące się zagadnieniami szkolnictwa wyższego m.in.  

międzynarodowej konferencji „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie 

zmian” zorganizowanej w dniach 15-16 maja 2017 r. przez Katedrę Informatologii 

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

International Society for Knowledge Organization 

• wizyty robocze Dyrektora ISW w uczelniach członkowskich KRASP(KRePSZ) 

Punkt III.  

Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji ISW 

W 2017 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd  ISW dokonywał szczegółowo protokołowanych 
ustaleń organizacyjno-programowych, obradując na odbywających się kilka razy w roku wspólnych 
posiedzeniach Zarządów FRP  i ISW (w 2017 r. odbyło  się 7 takich posiedzeń). Zarządy FRP i  ISW 
współpracują na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. 
 
Uchwały były podejmowane przez Radę Fundacji. Odpisy tych uchwał stanowią załącznik do 
niniejszego sprawozdania. 

Punkt V.  Informacja o uzyskanych przychodach 

Łączna kwota przychodów ISW uzyskanych w 2017 roku:             176.068.56 zł       
 

W tym: 

Nadwyżka przeniesiona z lat poprzednich:      60.571,91 zł 

Przychody z działalności statutowej    -                                         114.750,00 zł 

(seminaria , szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (prowizje bankowe)-                                              371,65 zł     
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Pozostałe przychody     (darowizny )         -                                                     0,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny          -                                                             375,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne -                   0,00 zł 

 

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2017 roku :              116.499,44zł 
W tym: 
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :               81.935,80 zł  

w  tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców -                          79.140,00 zł  

- koszty seminariów i konferencji                        -                         2.795,80 zł                           

- koszty publikacji                                                        -                            0,00 zł   

  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 

   oraz tłumaczenia)        
b) koszty administracyjne:                  -                      34.561,98 zł     

       w tym 

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -                 21.406,28 zł 

       - wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                 -                               12.600,00 zł 

- amortyzacja                -                                       0,00 zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                -                                  555,70 zł 

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)  -                                    1,66 zł  

Punkt VII. 

W roku obrotowym 2017 stosowano zasady rachunkowości wynikającej z ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r.nr.76  poz. 694 z  późn . m.) 

Fundusz założycielski Fundacji  wynosi :                                             330.000,00 zł 
  

a) na dzień 31.12.2017 Fundacja posiadała środki pieniężne :         78.652,17 zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                            69.210,31 zł 

- rachunek pożytku publicznego:                                                    8.448,88  zł     

- środki pieniężne w kasie:                                                                  992,98  zł   

b) w  2017 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów ISW na koniec 2017 roku :                 197.247,58 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2017 roku:                                          6.806,59 zł   

     (zobowiązania krótkoterminowe) 

f)  w okresie sprawozdawczym ISW zatrudniała 0 osób na etacie 
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Punkt VIII.   

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe. 

Punkt IX. 
1.  Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu 

     –     0,00 zł 

2. Udzielone przez fundację pożyczki –  0,00 zł 

3. Nabyte przez fundację obligacje oraz wielkość objętych udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego – 0,00 zł 

4. Nabyte przez fundacje nieruchomości i środków trwałych – 0,00 zł 

 
Punkt X. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych 
 
Informacja o rozliczeniach ISW z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2017 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -              918,00zł  

- dot. rozliczenia z ZUS-             72,00zł 

- dot. podatku dochodowego od osób prawnych -                           0,00zł  

- dot. podatku VAT-                                                                               4.697,00zł 

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4 R i VAT 7 oraz CIT 8.   

Punkt XI. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
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Intencją, występującego z obywatelską inicjatywą ponad 100-osobowego grona, angażujących osobiste 
środki finansowe, rektorów założycieli Fundacji i Instytutu, do którego należą zarówno rektorzy 
wiodących uczelni państwowych jak i niepaństwowych, jest ustanowienie niezależnej instytucji 
realizującej misję o charakterze pro publico bono, w obszarze badań nad szkolnictwem wyższym i nauką, 
a także nad związanymi z tym zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego oraz edukacyjnymi i 
społecznymi uwarunkowaniami gospodarki opartej na wiedzy i polityki proinnowacyjnej.  

Pragniemy aby ściśle współpracujące ze sobą instytucje: Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut 
Społeczeństwa Wiedzy - wypełniając istniejącą lukę, ogrywał w życiu publicznym w obszarze swego 
działania istotną rolę. 

Zakres sprawozdania: 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy podsumowanie działań realizowanych przez Fundację 
Rektorów Polskich, we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy, w ramach I etapu projektu 
„Benchmarking w szkolnictwie wyższym” i innych inicjatyw podejmowanych przez FRP w 2007 r. na 
podstawie umowy nr PKK/KDM/UD/233/2007, zawartej pomiędzy Fundacją Rektorów Polskich a 
Telekomunikacją Polską.  

 Prof. Jerzy Woźnicki 
Prezes Fundacji Rektorów Polskich 

Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy 
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