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Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji ISW  

 
 
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. 
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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, 
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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W 2013 roku mający status fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” 
realizował cele statutowe poprzez następujące działania: 

1. Doroczne ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa 
wyższego, w bieżącym roku pt: „Koegzystencja instytucji centralnych: organów i organizacji 
reprezentatywnych w systemie szkolnictwa wyższego, w świetle doświadczeń i założeń 
rozwojowych ” z udziałem członków Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW oraz gości – w sumie 
w Seminarium wzięło udział 60 osób (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 20 września 2013 r., 
w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 
b)   rola ISW 

 udział w opracowaniu koncepcji i zorganizowaniu Seminarium, 

 ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby, 

 sfinansowanie kosztów Seminarium. 
 

 
2. Seminarium dla doktorantów zajmujących się zagadnieniami szkolnictwa wyższego, systemu 

badań naukowych i społeczeństwa wiedzy pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu 
społeczeństwa wiedzy. W sumie w Seminarium uczestniczy około 60 osób, a w tym 35 
doktorantów, przygotowujących rozprawy w ramach nowej dyscypliny naukowej pn. nauki o 
polityce publicznej, w dziedzinie nauk społecznych,  a także  doktoranci przygotowujący 
rozprawy w ramach innych dyscyplin naukowych (zarządzanie, socjologia, pedagogika, 
naukoznawstwo, nauki techniczne itp.), tematycznie związane ze szkolnictwem wyższym i 
badaniami naukowymi. Celem seminarium jest zapewnienie doktorantom uczestniczącym w 
Seminarium osobistych kontaktów merytorycznych z czołowymi ekspertami w zakresie systemu 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce oraz stworzenie środowiska naukowego dla 
doktorantów przygotowujących rozprawy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, w 
zakresie podstawowych problemów funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego i badań 
naukowych w Polsce i na świecie. (przedsięwzięcie kontynuowane, 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, przewodniczy Radzie Programowej 
Seminarium, 

 pełnienie funkcji Sekretarza Seminarium przez mgr Marię Pacuską, asystenta w 
ISW. 

 
3. Projekt własny 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  współdziałał: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 wybrane uczelnie członkowskie KRASP  
b)   rola ISW 
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 wypełnianie roli zaplecza merytorycznego (promocja dobrych praktyk, 
konsultowanie projektów) w przedsięwzięciach rozwojowych wobec krajowych 
uczelni, 

 przygotowanie ekspertyz i raportów, 

 pomoc o charakterze doradczym w realizacji różnych przedsięwzięć  
podejmowanych przez uczelnie 

  
 

4. Współudział w programie wieloletnim pn. „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” 
(realizowanym przez Fundację Rektorów Polskich).  

W okresie sprawozdawczym w jego ramach kontynuowano realizację zadań w zakresie 
benchmarkingu procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.  
Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji będzie wymagało od uczelni reorganizacji programów i 
filozofii kształcenia. Podstawowe poziomy Krajowych Ram Kwalifikacji odpowiadają poziomom 
wynikającym z trzystopniowej struktury studiów (studia I, II i III stopnia).  
Ogólne – niezależne od dziedziny kształcenia – efekty uczenia się odpowiadające poszczególnym 
kwalifikacjom w KRK powinny być zdefiniowane w oparciu o Deskryptory Dublińskie. Ich definicja 
musi zapewnić odpowiednią równowagę między efektami związanymi z różnymi celami 
kształcenia: przygotowaniem do kariery zawodowej, przygotowaniem do pełnienia aktywnej roli 
w społeczeństwie oraz rozwojem osobistym.  Skala działań związanych z  informowaniem i 
szkoleniem społeczności akademickiej w zakresie KRK  nie ma precedensu w historii szkolnictwa 
wyższego w Polsce (dotychczas odbyło się ponad 100 seminariów szkoleniowo-konsultacyjnych w 
ośrodkach akademickich w całym kraju). Pomimo tej zakrojonej na szeroką skalę działalności 
informacyjno-szkoleniowej na szczeblu centralnym (w szkoleniach uczestniczyło kilkanaście 
tysięcy nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni)  stopień znajomości i zrozumienia 
zagadnień związanych z KRK wśród społeczności akademickiej pozostaje w znacznej mierze 
nieznany. 
Dlatego jednym z głównych celów badania było m.in. zebranie informacji o nastawieniu 
społeczności akademickiej do procesu wdrażania KRK, tak aby argumenty przytaczane w dyskusji 
publicznej mogły opierać się na w miarę reprezentatywnych wynikach badań  a także  
wypracowanie w miarę kompletnego i rzetelnego obrazu sytuacji w zakresie wdrażania KRK w 
uczelniach.  Badanie to stanowiło pierwszą próbę zebrania kompleksowej informacji o przebiegu 
procesu, którego realizacja stała się najbardziej złożonym zadaniem uczelni związanym z 
wprowadzeniem w życie nowych regulacji zawartych w dokonanej w 2011 roku nowelizacji 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. (przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a)  instytucje, z którymi ISW współdziałała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 45 uczelni biorących udział w badaniu, 
b) rola ISW 

 udział merytoryczny ekspertów ISW w projekcie 
 

5. Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pt. „5. Poziom-brakujące ogniwo? ” – z udziałem 65  
przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP(KRePSZ),  oraz innych zainteresowanych instytucji , 
a w tym m.in. z IBE, Firmy Pearson, ekspertów bolońskich (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 
12 grudnia 2013  r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 
b) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 

 Instytut Społeczeństwa Wiedzy  

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

 Firma Pearson Central Europe 
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b)   rola ISW 

 udział w opracowaniu koncepcji i zrealizowaniu Seminarium, 

 członkowie Rady Fundacji byli wykładowcami Seminarium  

 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby. 
 

6. „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Wybrane działania FRP-ISW na rzecz 
KRASP(KRePSZ) w kadencji 2012-16”.  Jego zakres obejmujący 4 projekty:  

 Przygotowanie raportu poświęconego deregulacji w systemie szkolnictwa wyższego 

 Opracowanie projektu dokumentu pt. „Misja społeczna i nowa służebność uczelni w XXI 
wieku – deklaracja KRASP(KRePSZ).” 

 Uzupełniona diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce 

 Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych – studia, analizy, koncepcje 
realizacji (zróżnicowanie finansowania jako narzędzie dywersyfikacji uczelni, 
finansowanie projakościowe/oparte na wskaźnikach efektywności, kontraktowe, 
konkursowe, …) 

został w 2013 roku przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne na okres kadencji KRASP 2012-16, jako 
jej główne dzieło o charakterze merytorycznym. 
Wyniki prac w postaci raportów i innych materiałów zostaną po ich przyjęciu, przedstawione 
przez KRASP  Prezydentowi, Premierowi, zainteresowanym ministrom i  Komisjom Sejmu i Senatu 
RP.  (przedsięwzięcie realizowane w ramach nieodpłatnej dla szkół wyższych działalności pożytku 
publicznego) 

b) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 
c) rola ISW  

 biuro ISW zapewniło obsługę organizacyjną zespołom wykonawców 

 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 
 

7. XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych 
uczelni akademickich.  Akces do uczestniczenia  w Szkole zgłosiło 33 uczelni, które delegowały 
do udziału 60  swoich przedstawicieli.  (przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej 
działalności gospodarczej). 
a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 
b) rola ISW: 

 Dyrektor Instytutu był jednym z wykładowców Szkoły,  

 przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 
Szkoły, 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych 
 

Punkt III.  

Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji ISW 
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W 2013 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd  ISW dokonywał szczegółowo protokołowanych 
ustaleń organizacyjno-programowych, obradując na odbywających się kilka razy w roku wspólnych 
posiedzeniach Zarządów ISW i FRP  (w 2013 r. odbyło  się 6 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 2013 roku:        

W tym: 

Zysk z lat poprzednich   -                                        351.848,36 zł 

 

PRZYCHODY 2013:      202.005,06 zł 

Przychody z działalności statutowej    -                                      100.000,00 zł 

(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (prowizje bankowe)-                                         1.923,96 zł     

Pozostałe przychody     (darowizny )         -                                        100.000,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny          -                                                             81,10 zł 

Pozostałe przychody operacyjne -                 0,00 zł 

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2013 roku :              212.653,64 zł 

W tym: 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :               178.916,38 zł  

w  tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców -                          107.692,98 zł  

- koszty seminariów i konferencji                        -                         60.513,40 zł                           

- koszty publikacji                                                        -                    10.710,00 zł   

  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 

   oraz tłumaczenia)  

       
b) koszty administracyjne:                  -                      33.737,26 zł     

       w tym 

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -               20.889,47 zł 

       - wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                 -                            10.800,00 zł 
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- amortyzacja                -                                      0,00 zł 

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

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)  -                            2.047,79 zł  

Punkt VII. 

W roku obrotowym 2013 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 31.12.2013 Fundacja posiadała środki pieniężne :    286.635,11 zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                       285.642,13 zł    

- środki pieniężne w kasie:                                                                992,98 zł   

b) w  2013 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów ISW na koniec 2013 roku :               346.673,58 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2013 roku:                                       84.340,00 zł   

     (zobowiązania krótkoterminowe) 

f)  w okresie sprawozdawczym  ISW zatrudniała 0 osób na etacie 

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 
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Informacja o rozliczeniach ISW z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
 
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2013 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -              663,00 zł  
- dot. rozliczenia z ZUS-          628,77 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 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 

 

 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

ul. Górnośląska 14 

00-432 Warszawa 

 

 

isw@mbox.pw.edu.pl 

www.frp.org.pl 
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