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Sprawozdanie kierowane do Rady Instytutu 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. 

 

 

 



 
4 Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2014 

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 2014 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: „Deklaracja służebności uczelni akademickich w XXI wieku” z 
udziałem członków Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW oraz gości – w sumie w Seminarium 
wzięło udział 50 osób (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 24 września 2014 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 42 
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. W tym roku akademickim wiodącym tematem Seminarium były zmiany 
systemowe w szkolnictwie wyższym w Polsce. (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, 

 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 

 wypełnianie roli zaplecza merytorycznego (promocja dobrych praktyk, 
konsultowanie projektów) w przedsięwzięciach rozwojowych wobec krajowych 
uczelni, 

 przygotowanie ekspertyz i raportów, 
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 pomoc o charakterze doradczym w realizacji różnych przedsięwzięć  
podejmowanych przez uczelnie 

 
4. Konferencja „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe.” -

podsumowująca wyniki projektu pn. „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo 
wyższe.” W Konferencji wzięli udział  przedstawiciele m.in.  MNiSW, MEN, MIiR, MPiPS, oraz 
innych zainteresowanych podmiotów i uczelni (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 24 kwietnia 
2014 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 
a) instytucje, z którymi ISW współdziałała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Firma Pearson Central Europe 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z 
Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

b) rola ISW 

 udział merytoryczny ekspertów ISW w projekcie 

 ISW  i FRP  wspólnie udostępniły swoje zasoby 
 

5. Współudział w realizacji Projektu Polsko-Ukraińskiego pn. „Analiza współpracy uczelni 
polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i 
rekomendacje” – faza I realizacji w 2014 r. 
Celem projektu pn. „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i ukraińskich 
na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje” jest identyfikacja, 
diagnoza i analiza wybranych uwarunkowań współpracy uczelni polskich i ukraińskich w zakresie 
wykraczającym poza obszar związany z wymianą studentów.  
Intencją autorów projektu jest pogłębiona analiza problematyki projektu i spojrzenie  na nią 
przede wszystkim z perspektywy doświadczeń instytucji i osób, które współpracę inicjują i są za 
nią odpowiedzialne. Pojęcie współpracy zdefiniowano, jako wspólną  działalność  partnerów 
akademickich, prowadzoną w sposób planowy na podstawie zawartej poprzednio umowy lub w 
sposób niesformalizowany. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez ekspertów 
ukraińskich i polskich. W sposób pogłębiony przeanalizowano współpracę uczelni ukraińskich i 
polskich na wybranych przykładach.  
W projekcie zostały również wykorzystane informacje dotyczące wymiany studentów w ramach 
Programu Study in Poland realizowanego przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy. 
Przedstawione zostały doświadczenia związane ze współpracą Politechniki Warszawskiej i 
Politechniki Kijowskiej w ramach tzw. Metropolitalnej Unii Uczelni Technicznych, a także 
współpracy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych z analogiczną grupą uczelni 
ukraińskich.  
Rezultatem projektu będzie Raport w formie wydawnictwa książkowego udostępniony 
Ministerstwom obu krajów,  KRASP i Radzie Rektorów Ukrainy, rektorom zainteresowanych 
uczelni obu krajów oraz ekspertom. 
Intencją projektu było wsparcie działań na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy uczelniami 
polskimi i ukraińskimi oraz KRASP i RRU w celu nadania ich wspólnym działaniom charakteru 
strategicznego. Ponadto, rezultaty projektu mogą przyczynić się do zintensyfikowania 
współdziałania uczelni ukraińskich i polskich  – w obszarach innych niż wymiana studentów. 
(przedsięwzięcie realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 
a) instytucje, z którymi ISW współdziałała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 Fundacja Rektorów Polskich  

 43 uczelnie ze strony polskiej biorące udział w badaniu 

 46 uczelni ukraińskich  biorących udział w badaniu 
b) rola ISW 
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 zrealizowanie projektu, a ponadto: 

 dyrektor ISW pełni funkcję  koordynatora projektu 

 biuro Fundacji zapewnia obsługę organizacyjną 

 ISW  i FRP  wspólnie udostępniły swoje zasoby 
 

6. Współudział w realizacji projektu pn. „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. 
Wybrane działania FRP-ISW na rzecz KRASP(KRePSZ) w kadencji 2012-16”.  W 2014 roku 
zrealizowane zostały główne prace w ramach Programu. Jego założony pełny zakres obejmuje 
następujące projekty oraz raporty w formie osobnych wydawnictw, opracowane w roku 
sprawozdawczym:  

1) Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku 
2) Diagnoza szkolnictwa wyższego 
3) Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych  
4) Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. 

Dyrektor ISW jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, w okresie 2014 roku wielokrotnie 
przedstawiał informacje o stanie prac dotyczących realizacji Programu m.in. na posiedzeniu 
Komitetu Sterującego, Zgromadzeniu Plenarnym  i Prezydium KRASP, a ponadto  KRPUT, KRUP, 
KRUA,  KRZaSP, na posiedzeniu KOiL KRASP oraz na Zgromadzeniu Fundatorów FRP-ISW. 
(przedsięwzięcie realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

a) instytucje, z którymi ISW  współdziałała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z 
Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

b) rola ISW  

 biuro ISW zapewniło obsługę organizacyjną zespołom wykonawców 

 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 
 

7. XIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i 
kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich - akces do uczestniczenia  w Szkole 
zgłosiło 41 uczelni, które delegowały do udziału 71 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły 
złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o 
tematyce: 

 Sprawy programów finansowych ze środków europejskich 

  Sprawy gospodarki finansowej w uczelniach publicznych 

 Sprawy zamówień publicznych  
(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej).  

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z  
Konferencją 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 
 

8. XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów 
i prorektorów -   akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 16 uczelni, które delegowały do 
udziału 30 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, 
obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu:  

 nowych trendów i prognozowanych zmian w szkolnictwie wyższym w naszym kraju,   
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 wstępnych wyników prac FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP, nad Programem rozwoju 
szkolnictwa wyższego do 2020 r.,   

 trendów rozwojowych dotyczących kształcenia i uczenia się w systemie LLL,  

 zagadnień własności w odniesieniu do wyników prac badawczych, w nawiązaniu do prac 
nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. (przedsięwzięcie zrealizowane 
w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

 Fundacja Rektorów Polskich 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z  
Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

b) rola ISW: 

 Dyrektor Instytutu był jednym z wykładowców Szkoły,  

 przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 
Szkoły, 

 

Punkt III.  

Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji ISW 

W 2014 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd  FRP dokonywał szczegółowo protokołowanych 
ustaleń organizacyjno-programowych, obradując na odbywających się kilka razy w roku wspólnych 
posiedzeniach Zarządów FRP  i ISW (w 2014 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 2014 roku: 402.921,76zł       

W tym: 

Zysk z lat poprzednich   -                                        351.848,36 zł 

 

PRZYCHODY 2014:           51.073,40 zł 

Przychody z działalności statutowej    -                                         50.000,00 zł 

(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (prowizje bankowe)-                                         1.029,70 zł     

Pozostałe przychody     (darowizny )         -                                                   0,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny          -                                                             43,70 zł 

Pozostałe przychody operacyjne -                 0,00 zł 
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Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2014 roku :              167.920,09 zł 
W tym: 
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :               133.371,79 zł  

w  tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców -                          60.620,00 zł  

- koszty seminariów i konferencji                        -                       72.751,79 zł                           

- koszty publikacji                                                        -                          0,00 zł   

  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 

   oraz tłumaczenia)  

       
b) koszty administracyjne:                  -                      34.548,30 zł     

       w tym 

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -               23.010,03 zł 

       - wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                 -                               9.600,00 zł 

- amortyzacja                -                                1.448,17zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                -                                  490,10 zł 

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

Punkt VII. 

W roku obrotowym 2014 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 31.12.2014 Fundacja posiadała środki pieniężne :    102.280,82 zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                       101.287,84 zł    

- środki pieniężne w kasie:                                                                992,98 zł   

b) w  2014 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów ISW na koniec 2014 roku :               346.673,58 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2014 roku:                                        2.598,16 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 31.12.2014 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -              373,00zł  
- dot. rozliczenia z ZUS-          504,00 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 
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