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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: 

- 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. 

 

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, 
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, 
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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. 

 

Punkt III. 

W 2019 roku mający status Fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” realizował cele 

statutowe poprzez następujące działania realizowane przez lub przy wsparciu FRP: 

1. Współorganizowanie dorocznego ogólnopolskiego seminarium FRP – ISW poświęconego 

aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 18 września 2019 r., z udziałem 

członków Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW. 

2. Współorganizowanie XXII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla 

kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich. 

3. Zakończenie realizacji własnego naukowego Projektu Polsko- Ukraińskiego FRP: II edycja 

(2016-19). 

4. Współorganizowanie Konferencji pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”  przez 

Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe - 16 kwietnia 2019 r. 

5. Wspieranie FRP przy publikacji monografii pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, 

pod. redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej, wyd. Oficyna Wyd. PW. 

6. Wspieranie FRP w kontynuacji prac w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram 

Kwalifikacji” wspólnie z firmą Pearson Centrale Europe. 

7. Wspieranie FRP w zorganizowaniu wraz z firmą Plagiat.pl kolejnej w ramach cyklu konferencji 

„Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać 

innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk”– 29 maja 2019 r. 

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

kapitał ludzki", zainicjowanej przez SGH. 

7. Zrealizowanie wielu przedsięwzięć w ramach prowadzonego w sposób ciągły projektu pn. 

„Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” 
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1. Doroczne ogólnopolskie seminarium FRP-ISW poświęcone aktualnym problemom rozwoju 

szkolnictwa wyższego – 18 września 2019 r., w seminarium wzięli udział członkowie 

Zgromadzenia Fundatorów ISW i FRP oraz zaproszeni goście – łącznie 60 osób  

Doroczne ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa 

wyższego zorganizowane dla Fundatorów Instytutu Społeczeństwa Wiedzy i Fundacji Rektorów 

Polskich odbyło się 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w 

siedzibie Fundacji w Warszawie. 

W trakcie Zgromadzenia w Sesji I, Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki przedstawił referat 

sprawozdawczy podsumowujący  działalność w roku 2018/2019 think-tanku FRP – ISW a także 

zaprezentował wybrane przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z partnerami 

strategicznymi: KRASP (KRePSZ) i KRZaSP, Pearson Central Europe, PCG Polska, PCG Academia, 

Plagiat.pl, PWN oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi.  

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wiceminister prof. Wojciech 

Maksymowicz, który przedstawił aktualne działania MNiSW związane z wdrażaniem Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także działania nakierowane na współpracę ze 

środowiskiem akademickim. Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt przedstawił informacje o 

bieżących pracach KRASP, a także zwrócił uwagę na problemy, z którymi muszą mierzyć się 

Rektorzy przy wdrażaniu nowych rozwiązań. 

W sesji II Honorowy Przewodniczący KRASP prof. W. Banyś wygłosił referat nt. „Perspektywy 

europejskie zmian w szkolnictwie wyższym oraz działania KRASP i FRP w tym kontekście”. W 

swoim wystąpieniu przedstawił wiele inicjatyw międzynarodowych w które zaangażowana jest 

KRASP oraz FRP m.in. współpracę z KRASP-HRK-CPU, KRASP-FRP- Związek Rektorów Ukrainy czy 

też wspólne działania KRASP i innych narodowych Konferencji Rektorów. 

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

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 18 września 2019 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. 

 

 



 
6 Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2019 

2. Współorganizowanie XXII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla 

kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich – swój akces do 

uczestniczenia w Szkole, zorganizowanej w dn.  2-5 czerwca 2019 r. zgłosiło 41 uczelni, które 

delegowały do udziału 80 swoich przedstawicieli.  

W programie Szkoły znalazły się moduły tematyczne, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 4 

debaty panelowe z udziałem uczestników i zaproszonych ekspertów, o tematyce dotyczącej 

szkolnictwa wyższego, a w tym zwłaszcza wdrażania zmian wynikających z Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie: 

• wynagrodzeń, statutów, administracji 

• zamówień publicznych, finansowania uczelni, ochrony danych osobowych 

• rady uczelni 

• informatyzacji w szkolnictwie wyższym. 

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Jan Szmidt przewodniczący KRASP, Marcin Czaja 

dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki MNiSW i Ewa Trojanowska Z-ca Dyrektora; 

Jarosław Oliwa dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, Hubert Nowak Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych, Monika Krasińska dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w Urzędzie 

Ochrony Danych Osobowych, prof. Łukasz Sułkowski prezes PCG Academia, a także prof. Jerzy 

Woźnicki kierujący Szkołą. 

Wśród tematów które dominowały w ramach poszczególnych modułów, należy wyróżnić 

problematykę prac nad statutami w uczelniach. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły 

zmiany w polityce kadrowej w uczelniach z uwzględnieniem przepisów przejściowych i zmieniających 

się uwarunkowań. Dyskusję i życzliwe przyjęcie wywołały zmiany proponowane w Prawie zamówień 

publicznych.  

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: 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• opracowanie koncepcji Szkoły,  
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• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

• przeprowadzenie Szkoły w dniach 2-5 czerwca 2019 r., a ponadto:  

• Dyrektor Instytutu pełnił funkcję kierownika i przewodniczącego obrad Szkoły, oraz 

jednego z wykładowców, 

 

3. Zakończenie realizacji własnego naukowego Projektu Polsko- Ukraińskiego FRP-ISW: II 

edycja (2016-19) 

I edycja naukowego Projektu Polsko – Ukraińskiego FRP realizowanego we współpracy z ISW 

została zrealizowana w latach 2014-15. Efektem tych prac było opublikowanie dwujęzycznej 

monografii naukowej pt. „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i 

ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje.” 

W ramach II edycji polsko-ukraińskiego projektu badawczego 2016-2019, przeprowadzono 

badania sfery governance w szkolnictwie wyższym1. Były to badania ankietowe wyższej kadry 

kierowniczej uczelni w Polsce i na Ukrainie. Projekt został zrealizowany przez think-tank FRP – 

ISW przy poparciu narodowych konferencji rektorów obu krajów (KRASP i ZRUU). Projekty I i II 

edycji zostały w pełni sfinansowane ze środków FRP. Wyniki cząstkowe z badań polskich zostały 

przedstawione w publikacji Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP2  

oraz w monografii „Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu” pod 

redakcją J. Woźnickiego, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN (zob. pkt.15 pp.4 

sprawozdania). 

W kolejnych latach 2018-19 II edycja własnego projektu Polsko – Ukraińskiego FRP została 

poświęcona badaniom porównawczym sfery governance w szkolnictwie wyższym. Zwieńczeniem 

badań ukraińskich i procesu badań komparatywnych polsko – ukraińskich stało się złożenie przez 

Irynę Degtyarową, adiunkt naukowo-badawczą, własnej rozprawy doktorskiej pt. „Sfera 

governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie i w Polsce w okresie transformacji”, w ramach 

dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji. Obrona rozprawy miała miejsce w dniu 10 

czerwca 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Ekonomiczno – 

Społecznym, którego Rada Naukowa nadała I. Degtyarovej stopień doktora nauk społecznych. 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

                                                           
1 Realizatorką badań po stronie polskiej była asystentka naukowo-badawcza FRP mgr N. Kraśniewska, 
realizatorką badań po stronie ukraińskiej była adiunkt naukowo-badawcza dr I. Degtyarova 
2https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/raport_n
r_1_kspsw.pdf 
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• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki pełnił rolę Promotora rozprawy doktorskiej 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby. 

 

4. Współorganizowanie Konferencji pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”  przez 

Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe - 16 kwietnia 2019 r. 

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – 

jakość kształcenia” organizowana przez think tank FRP-ISW wspólnie z firmą Pearson Central 

Europe. 

Podczas otwarcia Konferencji uczestników powitał prof. Jerzy Woźnicki – Dyrektor Instytutu 

Społeczeństwa Wiedzy i Prezes FRP oraz Marek Jakimowicz - Prezes firmy Pearson Central 

Europe. Następnie prof. Ewa Chmielecka, przedstawiła referat pn. „Edukacja dla przyszłości a 

jakość kształcenia”, który stanowił wprowadzenie do dyskusji. Prezentacja przybliżała główny cel 

projektu związany z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: „Jakie cechy powinna mieć „edukacja 

dla przyszłości” (kompetencje przyszłości)? Czy polskie uczelnie takie kompetencje rozwijają? Czy 

„edukacja dla przyszłości” zmienia nasze rozumienie jakości kształcenia?” Zagadnienia te 

omawiane były w kontekście niepewności dotyczącej przyszłości wywołanej zarówno rewolucją 

technologiczną tzw. Rewolucją 4.0, a także zachodzącymi zmianami społecznymi. Jakość 

kształcenia w kontekście „edukacji dla przyszłości”, a w tym zmiany jej rozumienia stały się 

tematami dwóch paneli dyskusyjnych. 

W pierwszym panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr Tomasza Saryusz-Wolski – Centrum 

Kształcenia Międzynarodowego IFE PŁ, wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego 

oraz jego interesariusze: Horacy Dębowski - Centralna Komisja Egzaminacyjna, Marek Jakimowicz 

- Pearson Central Europe, dr hab. Maria Próchnicka - Polska Komisja Akredytacyjna. Paneliści 

rozważali czym według nich są kompetencje dla przyszłości, czy instytucje przez nich 

reprezentowane włączają kompetencje dla przyszłości w swoją działalność, a także jak koncepcja 

„edukacji dla przyszłości” wpływa na rozumienie jakości kształcenia w reprezentowanych przez 

nich instytucjach. 

Drugi panel dyskusyjny prowadzony był przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego – KRASP, 

Politechnika Warszawska. Podczas panelu zaproszeni studenci: Adrian Michalczuk - Szkoła 

Główna Handlowa, Michał Jędrzejczak - Uniwersytet Warszawski, Konrad Krawczyk - Politechnika 

Warszawska, Przemysław Kucharski - Politechnika Łódzka, (studenci pełniący obecnie lub w 
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niedalekiej przeszłości funkcje przedstawicieli samorządów studenckich) dyskutowali na temat 

tego czym według studentów jest „edukacja dla przyszłości”. Paneliści zastanawiali się nad tym 

jakie kompetencje mogą umożliwiać osiągnięcie życiowego sukcesu, a także które z kompetencji 

według nich powinny być zapewniane w ramach programów studiów, a które poza programami 

studiów. 

Uczestnicy konferencji otrzymali monografię książkową pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość 

kształcenia” zawierającą zbiór refleksji nad tematem konferencji oraz wybrane opisy dobrych 

praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”. Monografię wydano w nakładzie 300 egz. 

Zostanie ona przekazana nieodpłatnie uczelniom członkowskim KRASP (KRePSZ) oraz innym 

zainteresowanym organizacjom i podmiotom. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 16 kwietnia 

2019 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 

• Centralna Komisja Egzaminacyjna 

• Polska Komisja Akredytacyjna 

• Uniwersytet Warszawski 

• Politechnika Warszawska 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Politechnika Łódzka 

b) rola ISW 

• opracowanie koncepcji merytorycznej Konferencji 

• organizacja i obsługa Konferencji – 16.04.2019 r. 

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

5. Wspieranie FRP przy publikacji monografii pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość 

kształcenia”, pod. redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej, wyd. Oficyna Wyd. 

PW 

Wspólnie z FRP przygotowana została publikacja książkowa pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość 

kształcenia”, pod redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej, zawierająca m.in. zbiór 

refleksji nad temat nowego rozumienia terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej oceny – od 

tradycyjnej akredytacji do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów oraz wybrane 

opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”.  
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Monografia wydana została w  kwietniu 2019 r. przez Oficynę Wydawniczą PW. Składa się z 

przedmowy, wprowadzenia oraz 4 rozdziałów: Rozdział 1. Zmiany w rozumieniu jakości 

kształcenia, Rozdział 2. Czym jest edukacja dla przyszłości? Rozdział 3. Organizacja procesu 

kształcenia a jego jakość, Rozdział 4. Dobre praktyki – elementy edukacji dla przyszłości. 

(przedsięwzięcie realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Uniwersytet Warszawski 

• Politechnika Warszawska 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Politechnika Łódzka 

• PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

• PWSZ w Elblągu 

• PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

• Uniwersytet SWPS 

b) rola ISW 

• opracowanie koncepcji monografii 

• koordynowanie prac autorów poszczególnych rozdziałów 

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby podczas spotkań z autorami 

 

6. Wspieranie FRP w kontynuacji prac w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram 

Kwalifikacji” wspólnie z firmą Pearson Centrale Europe 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy wraz z Fundacją Rektorów Polski, oraz firmą Pearson Central 

Europe od 2013 r. realizuje projekt pn. „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”. 

W ramach kontynuacji działań w 2019 r. ISW-FRP wspólnie z partnerem strategicznym 

zrealizowały badanie pn. „Projektowania i wdrożenia programów kształcenia specjalistycznego na 

5 poziomie PRK w polskich uczelniach”  (ankiety, wywiady pogłębione), które ma na celu 

rozpoznanie, w jaki sposób uczelnie wykorzystują możliwości stworzone przez Ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Jakie programy kształcenia specjalistycznego na 5 

poziomie PRK zaplanowały na rok akademicki 2019/2020 lub na lata przyszłe, w jaki sposób 

połączyły je z programami kształcenia na studiach 6 poziomu (licencjackich lub inżynierskich), na 
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jakie bariery natknęły się przy ich projektowaniu i realizacji oraz jakie zmiany w zapisach 

prawnych pomogłyby w dobrym wdrożeniu tych programów. W ramach projektu opracowana 

została ankieta dotycząca planowanych form kształcenia na 5 poziomie przez szkoły 

zawodowe.  

Ankietę skierowano do wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych oraz do wybranych 

uczelni niepublicznych prowadzących studia o profilu praktycznym. Wyniki badania 

opublikowane zostaną w kolejnym (już piątym) tomie publikacji ISW-FRP pt. „Poziom 5. –

brakujące ogniwo?” wiosną 2020 roku. (przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

• Wybrane uczelnie niepubliczne uczestniczące w badaniu 

b) rola ISW: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie badania w ramach projektu  

• Biuro FRP-ISW wspierało realizację ankiet 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

7. Wspieranie FRP w zorganizowaniu wraz z firmą Plagiat.pl kolejnej w ramach cyklu 

konferencji „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak 

wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk”– 29 

maja 2019 r. 

W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się cykliczna konferencja naukowa poświęcona 

tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących 

przed polską nauką. Organizatorami konferencji była Fundacja Rektorów Polskich wspierana 

przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy oraz firma Plagiat.pl. Patronat nad konferencją objął 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji głos zabrali: Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes 

Plagiat.pl Kamil Nagrodzki oraz Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. 

Jan Szmidt. 

Następnie Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki wygłosił referat wprowadzający pn. 

„Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji”. 
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Podczas Konferencji odbyły się dwa główne panele eksperckie „Rzetelność i integralność nauki w 

dobie reformy systemu - jak Ustawa 2.0 wpływa na promowanie i przestrzeganie zasad 

uczciwości akademickiej?”, oraz „Jak udoskonalić sposoby zapobiegania plagiatom – innowacyjne 

rozwiązania systemów antyplagiatowych”. Pierwszy panel, którego przewodniczącym był 

Dyrektor ISW, prof. Jerzy Woźnicki dotyczył najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych 

wpływających na kształtowanie kultury uczciwości akademickiej.  

Drugi panel dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, 

oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem 

plagiatowania była coraz skuteczniejsza. 

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz eksperci i reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość 

kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w 

Polsce. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 29 maja 2019 r., ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Firma Plagiat.pl 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Urząd Patentowy RP 

• Forum Akademickie 

• Newseria 

b) rola ISW: 

• wsparcie przy opracowywaniu koncepcji konferencji 

• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna konferencji 

• Dyrektor ISW był prowadzącym panelu podczas konferencji. 

8. Wspieranie FRP przy organizacji Cyklicznej konferencji naukowej nt. "Polityka publiczna a 

kapitał ludzki", zainicjowanej przez SGH 

Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" organizowana była przez 

Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH przy wsparciu 

Fundacji Rektorów Polskich wraz z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy. Konferencja prowadzona 

była in memoriam prof. Janiny Jóźwiak. 
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Dyrektor ISW prof. Jerzy Woźnicki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej 

konferencji.   

W dniu 4 marca 2019 r. w SGH odbyło się, pod przewodnictwem prof. E. Chmieleckiej, spotkanie 

Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowej „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, 

organizowanej od roku akademickiego 2018/19 przez Instytut Gospodarstwa Społecznego 

Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH oraz FRP. 

W roku 2019 odbyła się 1 edycja konferencji:  

• 12 kwietnia 2019 r. - „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego” 

(przedsięwzięcie kontynuowane i realizowane, 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  

 

9. Zrealizowanie wielu przedsięwzięć w ramach prowadzonego w sposób ciągły projektu pn. 

„Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” (przedsięwzięcie kontynuowane, 

realizowane w ramach nieodpłatnej dla szkół wyższych działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 

• 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 

• wizyty robocze Dyrektora ISW w uczelniach członkowskich KRASP 

Punkt IV.  
 
Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  
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Punkt V. Uchwały Zarządu Fundacji ISW 

W 2019 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 2019 r. odbyły  się 4 takie posiedzenia). 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 VI.  Informacja o uzyskanych przychodach 
 
Łączna kwota przychodów ISW uzyskanych w 2019 roku:                 189.233,87 zł  

W tym: 

Nadwyżka przeniesiona z lat poprzednich:  -         64.776,07 zł 

Przychody z działalności statutowej           -                   101.993,75 zł  

(seminaria, szkoły zarządzania strategicznego, publikacje)      

Przychody finansowe (prowizje bankowe)         -                96,21 zł 

Pozostałe przychody   (darowizny)                                      -                   0,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny                                               -                   365,90 zł  

Pozostałe przychody operacyjne                            -                       22.001,94 zł 

 

Punkt VII.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2019 roku :                123.206,66 zł                                                                                 

W tym: 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych:                             85.591,70 zł       

W tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców              -                           84.290,00 zł         

- koszty seminariów i konferencji                                -                               1.301,70 zł  

- koszty publikacji                                                           -                                       0,00 zł       

b) koszty administracyjne:                                                37.614,96 zł      

       w tym: 

- zużycie materiałów i energii             -                                     395,00 zł  

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony)  -                   23.118,96 zł 

- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                              -                   13.600,00 zł    

- amortyzacja               -                             0,00 zł 
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- pozostałe (m.in. podatki i opłaty bankowe)           -                          501,00 zł         

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)              -                             0,00 zł       

Punkt VIII.  

W roku obrotowym 2019 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 . zm.) 

Fundusz założycielski Fundacji  wynosi :                                                            330.000,00 zł. 

a) na dzień 31.12.2019 ISW posiadał środki pieniężne :                                   41.496,01 zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                                           40.503,03 zł 

- środki pieniężne w kasie:                                                                                  992,98 zł  

b) w 2019 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2019 roku :                         273.385,94 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2019 roku:                                                        17.136,00zł  

     (zobowiązania krótkoterminowe) 

d) w okresie sprawozdawczym ISW zatrudniała 0 osób na etacie. 

 

Punkt IX.    

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe. 

 

Punkt X. 

1.  Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu – 

0,00zł 

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 XI. Informacja o rozliczeniach ISW z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2019: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -                    1.162,00 zł        

- dot. rozliczeń  z ZUS                       -                    72,00 zł 
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- dot. podatku dochodowego od osób prawnych    -                                0,00 zł  

- dot. podatku VAT       -                     15.902,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

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

 

Punkt XII. 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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