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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: 

 
- 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 2016 roku mający status fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” 
realizował cele statutowe poprzez następujące działania: 

 

1. Doroczne ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa 

wyższego – w seminarium wzięli udział członkowie Zgromadzenia Fundatorów ISW i FRP oraz 

zaproszeni goście – łącznie 60 osób (Przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 15 września 2016 r., w 

ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała: 

• Fundacja Rektorów Polskich  

b)   rola ISW 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, 

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby. 

 

2. XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i 

kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich - akces do uczestnictwa w Szkole 

zgłosiło 30 uczelni, które delegowały do udziału 54 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły 

złożyły się moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej 

tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:  

 

• Plany i tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w perspektywie do 2020 r. 

• Przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym z perspektywy roku akademickiego 2016/17 

• Działania kontrolno-ewaluacyjne w szkolnictwie wyższym 

W ramach sesji równoległych, organizowanych tradycyjnie osobno dla kanclerzy i kwestorów, 

sformułowano wnioski, które zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia 
kadr kierowniczych szkół wyższych w ramach partnerstwa strategicznego KRASP – FRP 
(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

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

• Fundacja Rektorów Polskich 
b) rola ISW: 

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

3. XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla Rektorów 
kończących misję i Rektorów-, Prorektorów-elektów w kadencji  2016-2020 .  Swój akces do 
uczestniczenia w Szkole zgłosiło 30 uczelni, które delegowały do udziału 38 swoich 
przedstawicieli. Grono wykładowców i panelistów liczyło łącznie 24 ekspertów. Na program 
Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 12 sesji wykładowych 
poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu następujących bloków tematycznych:  
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• Współczesne pojęcie  misji uczelni oraz uwarunkowania kulturowe i zarządcze z tym 
związane.     

• Tradycje i dobre praktyki w szkolnictwie wyższym 

• Modelowe uwarunkowania działania uczelni w systemie szkolnictwa wyższego 

• Prawne uwarunkowania działania uczelni. (przedsięwzięcie zrealizowane w ramach 
statutowej działalności gospodarczej). 

 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych 

 

4. Projekt „Polityka kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach”. 

(przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

Projekt przeprowadzony wspólnie przez FRP – ISW oraz firmę Plagiat.pl, która jest jednym z 

partnerów strategicznych Fundacji. Celem projektu było dokonanie próby analizy i diagnozy sytuacji 

w różnych uczelniach w sprawach ich działalności antyplagiatowej a następnie sformułowanie 

wniosków i rekomendacji. 

W ramach projektu w okresie luty – marzec 2016 r. przeprowadzono badania jakościowe i 

ankietowe na polskich uczelniach, których celem było zbadanie poziomu przygotowania 

uczelni do implementacji nowych regulacji oraz diagnoza problemów, na jakie napotykają 

instytucje szkolnictwa wyższego w procesie dostosowania się do nowych ram prawnych. 

Wyniki badania zostały przez FRP - ISW opublikowane w formie wydawnictwa książkowego pt. 

Memorandum dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach” 

w nakładzie 300 egz.  Publikacja zawiera opis aktualnych działań realizowanych przez uczelnie 

w zakresie przeciwdziałania plagiatowaniu przez studentów. Sformułowana na podstawie 

przeprowadzonych badań diagnoza ma w założeniu pomóc uczelniom zmierzyć się z 

wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja i świadomie kształtować wewnętrzną politykę 

antyplagiatową. Przedstawione w publikacji rekomendacje mają na celu nie tylko skuteczną 

implementację regulacji ustawowych w zakresie kontroli antyplagiatowej, ale również 

faktyczną odbudowę etosu akademickiego i ugruntowanie w społecznej świadomości wagi 

rzetelności i uczciwości naukowej na każdym etapie kształcenia.  

Publikacja została przekazana nieodpłatnie uczelniom członkowskim KRASP (KRePSZ) oraz 

innym zainteresowanym organizacjom i podmiotom. 

a) instytucje, z którymi ISW współdziała: 

• Firma Plagiat.pl 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
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• Fundacja Rektorów Polskich 

b) rola ISW: 

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

4. Współorganizacja seminarium „Poziom 5 – brakujące ogniwo? cz. III” 5 lipca 2016 r. -  udział w 

seminarium wzięło 30 przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP (KRePSZ), oraz innych 

zainteresowanych instytucji. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 5 lipca 2016 r., w ramach 

statutowej działalności gospodarczej). 

Celem seminarium była dyskusja nad założeniami i harmonogramem badań podjętych w 
ramach III etapu projektu w gronie ekspertów i interesariuszy. Podczas seminarium uczelnie i 
szkoły przedstawiły pierwsze koncepcje wykonywania zadań. Propozycje nowych przykładów 
programu kształcenia na 5 poziomie zaprezentowali: Instytut Kultury Polskiej – specjalista w 
instytucjach kultury, Instytut Historyczny – przewodnik miejski po Warszawie „varsavianista” 
oraz BSW im. Tyszkiewicza w Bielsku – Białej – kosmetologia.  

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Badań Edukacyjnych 

b) rola ISW 

• organizacja i obsługa Seminarium – 14.10.2016 r.,  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

5. Współorganizacja seminarium „Poziom 5 – brakujące ogniwo? cz. III” 14 października 2016 r. –-  

udział w seminarium wzięło 40 przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP (KRePSZ), oraz 

innych zainteresowanych instytucji. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 14 października 2016 r., 

w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

Celem seminarium była prezentacja uzyskanych wyników przez wykonawców zadań powierzonych w 

ramach projektu, poddanie ich ocenie w gronie niezależnych ekspertów oraz interesariuszy. Podczas 

seminarium omówiono jakich zmian w mechanizmach zapewniania jakości oraz uznawaniu efektów 

zdobytych poza uczelniami wymagałoby wprowadzenie takich programów, w jaki sposób można w 

programy 5 poziomu wbudować kwalifikacje zawodowe i jak z ich wykorzystaniem można budować 

„pomost” pomiędzy poziomami 4-5-6. Sprawdzono jaki poziom kompetencji kandydatów na studia 

na 6 poziomie ERK jest wymagany w Polsce i w innych krajach.  

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Fundacja Rektorów Polskich 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Badań Edukacyjnych 

b) rola ISW 

• organizacja i obsługa Seminarium – 14.10.2016 r.,  

• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby  
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Punkt III.  

Fundacja ISW jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji ISW 

W 2016 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 2016 r. odbyło  się 7 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 2016 roku:  109.267,26zł       

W tym: 

Przychody z działalności statutowej    -                                        108.650,41 zł 

(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (uzyskane odsetki)-                                                269,74 zł     

Pozostałe przychody     (darowizny )         -                                                    0,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny          -                                                            346,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne -                  1,11 zł 

 
Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów ISW poniesionych w 2016 roku :              48.695,14 zł 

W tym: 
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :               12.272,90 zł  

w  tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców -                          10.140,00 zł  

- koszty seminariów i konferencji                        -                          2.132,90 zł                           

- koszty publikacji                                                        -                            0,00 zł   

  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 

   oraz tłumaczenia)  

       
b) koszty administracyjne:                  -                         36.422,24 zł     

       w tym 

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -                  22.172,28 zł 

       - wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                 -                               13.350,00 zł 
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- amortyzacja                -                                         0,00zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty bankowe)       -                           899,96 zł 

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

Punkt VII. 

W roku obrotowym 2016 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 31.12.2016 Fundacja posiadała środki pieniężne :    119.058,17 zł 

- środki pieniężne na r-kach bankowych:                                   118.065,89 zł    

- środki pieniężne w kasie:                                                                992,28, zł   

b) w  2016 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości  

c) suma aktywów i pasywów ISW na koniec 2016 roku :                 197.247,58,00 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2016 roku:                                        13.591,85,00 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 31.12.2016 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -               54,00zł  
- dot. rozliczenia z ZUS-          72,00 zł 
- dot. podatku dochodowego od osób prawnych -                        0,00 zł  
- dot. podatku VAT-                                                                             7.928,00zł  

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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