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Sprawozdanie z działalności Fundacji
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

za rok 2005

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Edukacji  i Nauki

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.



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.

Punkt II. 
Fundacja 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,
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.

W 2005 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Projekt „Kodeks Partnerstwa Nauki i  Gospodarki”  (przedsięwzięcie w trakcie  
realizacji, realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

   a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Krajowa Izba Gospodarcza,
 Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

   b) rola ISW:
 ustalenie koncepcji prac, uzgodnienie jej z KIG,
 powołanie zespołu ekspertów ds. opracowania raportu,
 koordynowanie  przez  prof.  Jerzego  Woźnickiego,  Dyrektora 

ISW, prac zespołu ekspertów,
 pełnienie  przez  Mariusza  Luterka,  asystenta  w  ISW,  funkcji 

sekretarza zespołu,
 zapewnienie w siedzibie Instytutu warunków do prowadzenia 

prac przygotowawczych, organizacyjnych i konsultacyjnych,
 redakcja  raportu,  kończącego  pierwszy  etap  projektu,  przez 

Dyrektora  ISW,  prof.  Jerzego  Woźnickiego,  który  będzie 
wydany na początku 2006 r. w postaci książkowej.

Projekt kontynuowany w 2006 r.

2. Projekt badawczy pn. „Finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych w 
przedsiębiorstwach.  Budżetowe  instrumenty  finansowania  B+R  w  Polsce  - 
propozycja (na lata 2005-2015)” (przedsięwzięcie zrealizowane, zakończone 16 
maja 2005 r., zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Krajowa Izba Gospodarcza 

b) rola ISW:
 ustalenie koncepcji prac, uzgodnienie jej z KIG,
 powołanie zespołu ekspertów ds. opracowania raportu,
 koordynowanie przez prof. nzw. Ewę Chmielecką, Sekretarza 

Naukowego ISW, prac zespołu badawczego,
 zapewnienie w siedzibie Instytutu warunków do prowadzenia 

prac przygotowawczych, organizacyjnych i konsultacyjnych,
 nieodpłatne  rozpowszechnienie  wyników  badań  w  postaci 

książki  pt.  „Finansowanie  badań  naukowych  i  prac 
wdrożeniowych  w  przedsiębiorstwach”,  autorstwa  dr  Jana 
Kozłowskiego,  prof.  dr  Romana  Galara,  doc.  dr  hab.  Julity 
Jabłeckiej oraz dr Stanisława Kubielasa,

 organizacja  seminarium,  na  którym  zostały  przedstawione 
wyniki badań (16 maja 2005).

3. Projekt  „Nowe  podejście  do  standardów  kształcenia  oraz  wynikające  z  tego 
założenia  dotyczące  treści  rozporządzenia  ministra  właściwego  do  spraw 
szkolnictwa wyższego” (projekt zrealizowany, zakończony 18 października 2005 
r., zrealizowany w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:



 Computerland,
b) rola ISW

 opracowanie  koncepcji  prac,  uzgodnienie  ich  z 
Computerlandem,

 powołanie  zespołu  ekspertów  ds.  opracowania  raportu  oraz 
grona konsultantów projektu,

 pełnienie  funkcji  sekretarza  zespołu   przez  prof.  nzw.  Ewę 
Chmielecką, Sekretarza Naukowego ISW,

 zapewnienie  w siedzibie  Instytutu warunków do prowadzenia 
prac przygotowawczych, organizacyjnych i konsultacyjnych,

 prowadzenie  podstrony,  w  ramach  witryny  www.frp.org.pl, 
dedykowanej  projektowi,  na  której  publikowano  dokumenty 
związane z pracami zespołu.

4. Projekt badawczy pn. „Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy” 
(przedsięwzięcie zrealizowane, zakończone 22 marca 2005 r.,  zrealizowane w 
ramach statutowej działalności gospodarczej) 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Krajowa Izba Gospodarcza 

b) rola ISW:
 opracowanie koncepcji prac, uzgodnienie ich z KIG,
 powołanie zespołu ekspertów ds. opracowania raportu,
 koordynowanie przez prof. nzw. Ewę Chmielecką, Sekretarza 

Naukowego ISW,  prac zespołu badawczego,
 zapewnienie w siedzibie Instytutu warunków do prowadzenia 

prac przygotowawczych, organizacyjnych i konsultacyjnych,
 rozpowszechnienie wyników badań w postaci raportu z badań i 

seminarium dla KIG (22 marca 2005 r.).

5.   Seminarium  dla  doktorantów  zajmujących  się  zagadnieniami  szkolnictwa 
wyższego,  badań naukowych i  społeczeństwa wiedzy pn.  Rola szkolnictwa 
wyższego  w  kształtowaniu  społeczeństwa  wiedzy  (przedsięwzięcie  w  fazie 
realizacji,  realizowane  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  pożytku 
publicznego)

a) instytucje, z którymi ISW współdziała:
 Fundacja Rektorów Polskich
 uczelnie delegujące uczestników seminarium,

b) rola ISW:
 opracowanie koncepcji seminarium,
 organizacja i finansowanie  seminariów,
 zapewnianie  w  siedzibie  ISW  warunków  dla  cyklicznych 

posiedzeń seminariów,
 Dyrektor  Instytutu,  prof.  Jerzy  Woźnicki  oraz  Sekretarz 

Naukowy ISW, prof. nzw. Ewa Chmielecka są członkami Rady 
Programowej Seminarium,

 pełnienie  funkcji  Sekretarza  Seminarium  przez  Mariusza 
Luterka, asystenta w ISW.

          Projekt kontynuowany w 2006 r.

Punkt III. 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u. 

http://www.frp.org.pl/


W 2005 r. działalność gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i 
pracach technicznych  w ramach działań opisanych w punktach II.1, II.2, II.3,  oraz 
II.4  niniejszego sprawozdania,

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji
W 2005 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Uchwały były podejmowane przez Radę 
Fundacji. Odpisy tych uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Punkt V.  Informacja o uzyskanych przychodach
Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2005 roku:   253 622,43 zł
W tym:
Przychody z działalności statutowej -        109 704,92 zł               
Przychody finansowe  -          70 392,72 zł 
Pozostałe przychody z działalności -          73 524,79 zł         

    
Fundusz założycielski:    330 000,00 zł

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2005 roku:     252 089,67 zł
W tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :       150 930,00 zł      

w tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców  -            134 350,00 zł      

- koszty seminariów i konferencji  -                                        0,00 zł    
- koszty publikacji (w tym wynagrodzenia)     -                7 220,00zł

  

- pozostałe (m.in. literatura fachowa oraz tłumaczenia)    9 360,00zł         

b) koszty administracyjne: -   101 154,76 zł
   

       w tym:
- zużycie materiałów i energii -      2 890,61 zł
- usługi obce -             57 856,58 zł
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  -            22 640,08 zł               
- amortyzacja -  8 123,70 zł         
- pozostałe (m.in. delegacje, podatki i opłaty) -            9 643,79 zł         

c) koszty poniesione na działalność gospodarczą  -       
d)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)                        4,91 zł       

Punkt VII.
Łączna  kwota wynagrodzeń :                                               157 180,00 zł
a) liczba zatrudnionych osób na etacie       -  0

 
b) łączna kwota wynagrodzeń i honorariów  -            149 450,00zł



w tym:
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji  -                      0,00 zł

honoraria z tytułu umów o dzieło                          134 350,00 zł

honoraria z tytułu umów zlecenia -                          15 100,00 zł
  

c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  - -
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia    -       7 730,00 zł
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  -      - 
f) na  dzień  31.12.2005  Fundacja  posiadała  na  rachunkach  bankowych  w Banku 

BPH PBK S.A. następujące środki:
- środki pieniężne na r-ku bieżącym: -           249 884,68 zł  

  
- środki pieniężne w kasie:                                      13,52 zł 

g) w 2005 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
h) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
- suma aktywów na koniec 2005 roku:          355 623,98 zł

- wartość zobowiązań na koniec 2005 roku:    10 691,79 zł    
(zobowiązania krótkoterminowe)

Punkt VIII.  
Fundacja  nie  prowadziła  działalności  zleconej  przez  organy  państwowe  
i samorządowe.

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

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2005:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych         958,20 zł       
- dot. podatku dochodowego od osób prawnych       0,00 zł
- dot. podatku VAT       0,00 zł

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych.

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4 i VAT 7 oraz CIT 2.  

Punkt X. Informacja dodatkowa
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.


