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Sprawozdanie z działalności Fundacji
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

za rok 2004

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

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 
Statutu.
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W  sierpniu  2004  r.  Fundacja  Instytut  Społeczeństwa  Wiedzy  uzyskała  status 
organizacji pożytku publicznego.

W 2004 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Prace  nad  organizacją  międzynarodowej  konferencji  pt.  „New 
generation of Policy Documents and Laws on Higher Education: Their  
Thurst  in  the  Context  of  the  Pillars  of  the  Bologna  Process” 
poświęconej  problematyce  zmian  legislacyjnych  w  szkolnictwie 
wyższym  w  kontekście  realizacji  Procesu  Bolońskiego.  Konferencja 
znalazła  się  w  kalendarzu  oficjalnych  spotkań  Bologna  Follow-up 
Group wyselekcjonowanych w konkursie. 
(przedsięwzięcie  zakończone,  częściowo  zrealizowane  w  ramach 
działalności  pożytku  publicznego,  a  częściowo  w  ramach  statutowej  
działalności gospodarczej - zakończone 6 listopada 2004 r.). 

a) instytucje, z którymi ISW współdziałała:
 UNESCO CEPES
 EUA – European University Association
 Rada Europy
 Bologna Follow-up group 
 Konferencja  Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich 

(KRASP)
Instytucje wspierające:
 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Warszawski
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 Telekomunikacja Polska S.A.
 ORBIS-Sofitel
 Zamek Królewski w Warszawie
 Fundacja Rektorów Polskich
 Gazeta Wyborcza – patronat medialny
 Polskie Radio – patronat medialny

b) rola ISW:
 współpraca przy opracowaniu koncepcji konferencji
 współorganizacja  konferencji  –  komitet  organizacyjny: 

dr hab. Ewa Chmielecka, Mariusz Luterek
 obsługa biurowa konferencji 

2. Projekt  badawczy  pn.  „Płocki  Park  Przemysłowo-Technologiczny  jako 
instrument  wprowadzania  Gospodarki  Opartej  na  wiedzy”  cz.  1: 
przygotowanie raportu
(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej– 
zakończone w czerwcu 2004r.)

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rektorów Polskich
 PKN Orlen

b) rola Instytutu Społeczeństwa Wiedzy:
 kierowanie  przez  Dyrektora  Instytutu,  prof.  Jerzego 

Woźnickiego pracami zespołów badawczych 
 powołano  4  zespoły  badawcze  realizujące  projekt 

(łącznie 18 osób)
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 obsługa organizacyjna pracy zespołów badawczych przez 
Ewę Chmielecką  i  Mariusza  Luterka  –  reprezentujących 
Instytut 

 zapewnienie  w  siedzibie  Instytutu  warunków  do 
prowadzenia  prac  konsultacyjnych  i  innych,  np.  zebrań 
seminaryjnych dla zespołów roboczych

 opracowanie techniczne ostatecznej wersji raportu.

3. Projekt badawczy pn. „Finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych w 
przedsiębiorstwach.  Budżetowe  instrumenty  finansowania  B+R  w  Polsce  - 
propozycja  (na  lata  2005-2015)”  (przedsięwzięcie  w  trakcie  realizacji,  
realizowane 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 ds. opracowania raportu,
 koordynowanie  przez  Ewę  Chmielecką  prac  zespołu 

badawczego,
 zapewnienie  w  siedzibie  Instytutu  warunków  do 

prowadzenia prac przygotowawczych,  organizacyjnych i 
konsultacyjnych dla zespołu badawczego,

 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  zostaną 
przedstawione wyniki badań (8 kwietnia 2005).

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

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

d) rola ISW:
 opracowanie koncepcji prac, uzgodnienie ich z KIG,
 powołanie zespołu ds. opracowania raportu,
 koordynowanie  przez  Ewę  Chmielecką  prac  zespołu 

badawczego,
 zapewnienie  w  siedzibie  Instytutu  warunków  do 

prowadzenia prac przygotowawczych,  organizacyjnych i 
konsultacyjnych dla zespołu badawczego,

 rozpowszechnienie  wyników  badań  w  postaci  raportu  z 
badań i seminarium dla KIG (22 marca 2005 r.).

5.  Przygotowania  do  rozpoczęcia  seminarium  dla  doktorantów  zajmujących  się 
zagadnieniami  szkolnictwa  wyższego,  badań  naukowych  i  społeczeństwa  wiedzy 
(przedsięwzięcie w fazie realizacji, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności  
pożytku publicznego)

a) instytucje, z którymi ISW współdział:
 Fundacja Rektorów Polskich
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 uczelnie delegujące uczestników seminarium,
b) rola ISW:

 opracowanie koncepcji seminarium
 organizacja i finansowanie  seminariów
 zapewnianie  w  siedzibie  ISW  warunków  do  prowadzenia 

seminariów 

6. Seminarium „Zadania Polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej” 
(przedsięwzięcie zrealizowane- zakończone w grudniu 2004 r.,  zrealizowane w 
ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)

   a)  instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 Firma ComputerLand S.A.
 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
 uczelnie delegujące uczestników

       b)  rola ISW:
 opracowanie koncepcji i organizacja seminarium 
 wygłoszenie  przez  Dyrektora  Instytutu,  prof.  Jerzego 

Woźnickiego jednego z wiodących referatów seminarium
 przygotowanie  i  wydanie  publikacji  poseminaryjnej  pt. 

„Zadania  Polskich  szkół  wyższych  w  realizacji  Strategii  
Lizbońskiej”, Warszawa 2004,  (publikacja została rozesłana do 
uczestników  seminarium,  członków  Konferencji  Rektorów 
Akademickich  Szkół  Polskich  i  Konsorcjum  Uczelni 
Niepaństwowych  oraz  do  bibliotek  objętych  egzemplarzem 
obowiązkowym).

 Instytut Społeczeństwa Wiedzy był gospodarzem seminarium.

7. Wydanie  publikacji  pokonferencyjnej  pt.  Model  współdziałania  uczelni  
publicznych  i  niepublicznych  -  stan  obecny  i  perspektywy (przedsięwzięcie  
zakończone,  zrealizowane  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  pożytku 
publicznego )

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja  Promocji  i  Akredytacji  Kierunków Ekonomicznych 

(FPAKE )
 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

b) rola ISW:
 Dyrektor  Instytutu,  prof.  Jerzy  Woźnicki,  jest  redaktorem 

publikacji,
 Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest współwydawcą publikacji,
 redakcja techniczna.

8. Wydanie publikacji zawierającej raport z badań pt. „Współdziałanie uczelni  
    publicznych i niepublicznych - opinie Rektorów”
(przedsięwzięcie  zakończone,  zrealizowane  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  
pożytku publicznego)

a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 szkoły wyższe uczestniczące w badaniu 

b) rola ISW:
 Sekretarz  Naukowy  Instytutu,  dr  hab.  Ewa  Chmielecka,  jest 

autorem publikacji,
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 Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest wydawcą publikacji.

9. Prace przygotowawcze w ramach projektu „Higher Education Institutions in 
    process of developing new citizens for Europe” – projekt realizowany z założeniem
   do zgłoszenia go do konkursu ogłaszanego w ramach 6 Programu Ramowego.

(przedsięwzięcie  w  trakcie  realizacji,  realizowane  w  ramach  nieodpłatnej  
działalności pożytku publicznego)

a) instytucje, z którymi ISW współdziała:
 Uniwersytet Jagielloński
 Fundacja Rektorów Polskich
 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w 

Pułtusku
b) rola ISW

 dr  hab.  Ewa  Chmielecka,  Sekretarz  Naukowy  ISW,  jest 
członkiem grupy inicjującej projekt ze strony polskiej

Punkt III. 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u. 
W 2004 r. działalność gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i 
pracach technicznych w ramach działań opisanych w punktach II.1 - II.4 niniejszego 
sprawozdania.

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji
W 2004 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 2004 roku:   312 329,67 zł
w tym:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 0,00 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej -   212 209,89 zł
Przychody finansowe  -                          100 119,78 zł 
Pozostałe przychody z działalności -                                   0,00 zł

    
Fundusz założycielski -    330 000,00 zł

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach  -            312 361,49
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych     -  224 698,36 zł      

w tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców  -                  165 700,00 zł   

- koszty seminariów i konferencji                                        40 238,36 zł
- koszty publikacji (w tym wynagrodzenia)     -                    4 880,00 zł

  

- pozostałe (m.in. literatura fachowa oraz tłumaczenia)    -  9 000,00 zł       

b) koszty administracyjne: - 92 542,73 zł    
       w tym:

- zużycie materiałów i energii -              44 631,63 zł
- usługi obce -             24 049,28 zł
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- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                  7 024,00 zł
- amortyzacja -     677,90 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, podatki i opłaty) -         16 160,32 zł         

c) koszty poniesione na działalność gospodarczą  -                   0,00 zł
d)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)     -                    5,29  zł       

Punkt VII. 
a) liczba zatrudnionych osób na etacie       -        -

 
b) łączna kwota wynagrodzeń i honorariów  -      172 724,00 zł

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

honoraria z tytułu umów o dzieło       -                154 800,00 zł

honoraria z tytułu umów zlecenia -                                 0,00 zł
  

c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  - -
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia         17 924,00 zł 
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  -             0,00 zł
f) na  dzień 31.12.2004 Fundacja  posiada  na rachunkach bankowych w Banku  . 

następujące środki:
- środki pieniężne na r-ku bieżącym: -  248 722,43 zł  

  
- środki pieniężne w kasie:                           199,12 zł 

g) w 2004 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 2004 roku:   -      355 030,18 zł

- wartość zobowiązań na koniec 2004 roku:    11 631,15 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 31.12.2003:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -           1788,90 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
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W okresie sprawozdawczym   była przeprowadzona kontrola w Fundacji w zakresie 
ZUS.
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