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Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut
Społeczeństwa Wiedzy za rok 2008
Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
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Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ul. Górnośląska 14
00-432 Warszawa
isw@mbox.pw.edu.pl
www.frp.org.pl
tel. +22 621 09 72
fax + 22 621 09 73

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

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 społeczeostwa wiedzy oraz tworzenia podstaw dla rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, a także na rzecz integracji systemu szkolnictwa wyższego
i
badao
naukowych
a
w
tym
konwergencji
sektorów paostwowego i niepaostwowego w szkolnictwie wyższym, oraz integracji pionów
instytucjonalnych występujących w systemie badao naukowych.
2. Prowadzenie studiów i badao nad szkolnictwem wyższym i systemem badao naukowych oraz
polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną paostwa, a także wspomaganie procesu
kształtowania się i rozwoju społeczeostwa 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 badao naukowych,
zwłaszcza w aspektach szczególnie istotnych dla przyśpieszania społecznego, gospodarczego i
cywilizacyjnego rozwoju kraju.
c) poszukiwanie źródeł finansowania oraz finansowanie lub współfinansowanie ekspertyz,
badao, studiów i analiz prowadzonych w obszarze działania Fundacji.
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Punkt II.
Fundacja ISWrealizuje swoje cele poprzez:
a)
b)
c)
d)

prowadzenie działalności badawczej i publikowanie jej wyników,
gromadzenie środków finansowych i materialnych,
prowadzenie działalności szkoleniowej i eksperckiej,
organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkao 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 Społeczeostwa Wiedzy uzyskała status organizacji pożytku
publicznego.

W 2008 roku Fundacja „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” realizowała
cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Prace wstępne nad formułą i założeniami dla projektu pn. „Opracowanie projektu Strategii
rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” (przedsięwzięcie w toku, realizowane w ramach
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego).
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rektorów Polskich
 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 Telekomunikacja Polska
 Sygnity S.A.
 Krajowa Izba Gospodarcza
 Związek Banków Polskich
b) rola ISW
 opracowanie listy ekspertyz
 opracowanie makiety treści strategii ze szczegółowym komentarzem
2. Seminarium dla doktorantów zajmujących się zagadnieniami szkolnictwa wyższego, badao
naukowych i społeczeostwa wiedzy pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu
społeczeostwa wiedzy (przedsięwzięcie w fazie realizacji, realizowane w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego)
a) instytucje, z którymi ISW współudział:
 Fundacja Rektorów Polskich
 uczelnie delegujące uczestników seminarium,
b) rola ISW:
 opracowanie koncepcji seminarium,
 organizacja i finansowanie seminariów,
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zapewnianie w siedzibie ISW warunków dla cyklicznych posiedzeo seminariów,
Dyrektor Instytutu, prof. Jerzy Woźnicki jest członkiem Rady Programowej
Seminarium,
pełnienie funkcji Sekretarza Seminarium przez dr Mariusza Luterka, asystenta w
ISW.

3. Projekt „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” (przedsięwzięcie realizowane w ramach
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, kontynuowane w 2009 r.).
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Telekomunikacja Polska,
 Fundacja Rektorów Polskich,
b) rola ISW
 pełnienie roli koordynatora projektów pilotażowych przez eksperta ISW – prof.
Joanicjusza Nazarko
 udział merytoryczny ekspertów ISW w projekcie,
 pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Sterującego i kierownika Grupy Roboczej
przez dr Mariusza Luterka, asystenta w ISW.
4. Ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego
pt: „Problemy Strategiczne szkolnictwa wyższego w debacie rektorów”, z udziałem członków
Zgromadzenia Fundatorów ISW i FRP oraz gości (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 17 września
2007 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rektorów Polskich,
b) rola ISW
 opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium,
 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby.
5. Publikacja „Społeczna odpowiedzialnośd uczelni” (przedsięwzięcie zakooczone, zrealizowane
w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdaoskiej,
b) rola ISW





prace redakcyjne,
zapewnienie zaplecza organizacyjnego,
ISW udostępnił swoje zasoby,
bezpłatna dystrybucja publikacji.

6. Seminarium „Dokąd zmierza europejskie i polskie szkolnictwo wyższe” (przedsięwzięcie
zakooczone, zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego )
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
b) rola ISW






opracowanie koncepcji seminarium,
zapewnienie zaplecza organizacyjnego,
FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby,
zorganizowanie seminarium w dniu 21 kwietnia 2008 r.,
dyrektor Instytutu, prof. J. Woźnicki, wziął udział w seminarium jako referent .
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7. Wkład w opracowanie Raportu „Higher Education Governance in Europe - Policies, structures,
funding and academic staff (przedsięwzięcie zakooczone, zrealizowane w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego)
a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 EURYDICE - The information network on education in Europe (European
Commission)
b) rola ISW
 pełnienie przez prof. Jerzego Woźnickiego, Dyrektora ISW, funkcji koordynatora w
pracach nad polską częścią raportu
 udział ze strony polskiej w procesie weryfikacji danych koocowej wersji raportu dr
Mariusza Luterka, asystenta w ISW,
8. Projekt własny pn. „Działania FRP i ISW na rzecz rozwoju szkół wyższych” (przedsięwzięcie w
toku, realizowane w ramach działalności pożytku publicznego)
b) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rektorów Polskich
b) rola ISW
 udział Dyrektora ISW w konferencjach,
 wygłaszanie referatów, wykładów i przedstawianie opracowao
 konsultowanie przedsięwzięd i pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych
w3 odniesieniu do stosowania prawa w szkolnictwie wyższym

Punkt III.
Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.
W 2008 r. działalnośd gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i pracach
technicznych w ramach działao opisanych w punktach II.1, II.2 oraz II.3 niniejszego sprawozdania.

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji ISW
W 2008 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd ISW dokonywał szczegółowo protokołowanych
ustaleo organizacyjno-programowych, obradując na comiesięcznych wspólnych posiedzeniach
Zarządów FRP i ISW. Zarządy ISW i FRP 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 2008 roku:

150.797,83 zł

W tym:
Przychody z działalności statutowej
(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)

-

49.180,33 zł
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Przychody finansowe (prowizje bankowe)Pozostałe przychody

(darowizny )

Wpłaty na Pożytek publiczny

0,00 zł

-

100.000,00 zł

-

1.617,50 zł

Punkt VI. Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2008 roku : 135.264.11 zł
W tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :

88.610,39 zł

w tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców

-

88.610,39 zł

- koszty seminariów i konferencji

-

0,00 zł

- koszty publikacji

-

0,00 zł.

(m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia
oraz tłumaczenia)

b) koszty administracyjne:

-

46.653,72 zł.

w tym:
- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -

28.566,70 zł

- wynagrodzenia i narzuty (ZUS )

-

6.900,00 zł

- amortyzacja

-

6.967,75 zł

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)

-

1.245,82 zł

c) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) -

2.973,45 zł

Punkt VII.
W roku obrotowym 2008 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 dzieo 31.12.2008 Fundacja posiadała środki pieniężne : 157.901,50 zł
-

środki pieniężne na r-ku bieżącym:

-

środki pieniężne w kasie:

156.908,52 zł
992,98 zł
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b) w 2008 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
c) suma aktywów i pasywów ISW na koniec 2008 roku :

235.085,73 zł

d) wartośd zobowiązao na koniec 2008 roku:

13.333,12 zł

(zobowiązania krótkoterminowe)
f) w okresie sprawozdawczym ISW zatrudniała 1 osobę na etacie

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

Punkt IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Informacja o rozliczeniach ISW z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Zobowiązania podatkowe na dzieo 31.12.2008:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 1.746,00 zł
- dot. rozliczenia z ZUS1.336,70 zł
- dot. podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł
- dot. podatku VAT0,00 zł
Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych.
Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4 R i VAT 7 oraz CIT 8.

Punkt X. 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 paostwowych jak i niepaostwowych, jest ustanowienie niezależnej instytucji
realizującej misję o charakterze pro publico bono, w obszarze badao nad szkolnictwem wyższym i nauką,
a także nad związanymi z tym zagadnieniami społeczeostwa 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
Społeczeostwa Wiedzy - wypełniając istniejącą lukę, ogrywał w życiu publicznym w obszarze swego
działania istotną rolę.
Zakres sprawozdania:
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy podsumowanie działao realizowanych przez Fundację
Rektorów Polskich, we współpracy z Instytutem Społeczeostwa Wiedzy, w ramach I etapu projektu
Instytut Społeczeństwa
„Benchmarking wWiedzy
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.
ul. Górnośląska 14
00-432 Warszawa

isw@mbox.pw.edu.pl
www.frp.org.pl
tel. +22 621 09 72
fax + 22 621 09 73

Prof. Jerzy Woźnicki
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Dyrektor Instytutu Społeczeostwa Wiedzy
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