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Sprawozdanie z działalności Fundacji
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

za rok 2006

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.



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.



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

W 2006 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Projekt „Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki” (przedsięwzięcie w trakcie 
    realizacji, realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 

   a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Krajowa Izba Gospodarcza,
 Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

   b) rola ISW:
 koordynowanie  przez  prof.  Jerzego  Woźnickiego,  Dyrektora 

ISW, prac zespołu ekspertów,
 pełnienie  przez  Mariusza  Luterka,  asystenta  w  ISW,  funkcji 

sekretarza zespołu,
 zapewnienie w siedzibie Instytutu warunków do prowadzenia 

prac przygotowawczych, organizacyjnych i konsultacyjnych,
 przygotowanie,  wydanie  i  nieodpłatna  dystrybucja  raportu 

kończącego  pierwszy  etap  projektu  pt:  „Regulacje  prawne, 
dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty 
gospodarcze z  wyników prac badawczych i  innych osiągnięć 
intelektualnych instytucji akademickich  i naukowych”,

Projekt kontynuowany w 2007 r.

1. Zorganizowanie  Seminarium  „Korzystanie  przez  podmioty  gospodarcze  z  
wyników prac badawczych”, (przedsięwzięcie zakończone w dniu 6 lipca 2006 r.  
realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej)

   a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Fundacja Rektorów Polskich
 Krajowa Izba Gospodarcza,

b) rola ISW:
 opracowanie koncepcji seminarium,
 przygotowanie materiałów konferencyjnych,
 przedstawienie referatu przez Dyrektora ISW
 zapewnienie  obsługi  biurowej  i  techniczno-organizacyjnej 

Seminarium przez Biuro Fundacji ISW

2. Przygotowanie  ekspertyzy  pn.  „Określenie  istoty  pojęć:  innowacji  i  
innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki  
proinnowacyjnej – podejście interdyscyplinarne” (przedsięwzięcie zakończone,  
realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej)

   a) instytucje, z którymi ISW współdziałał:
 Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro KIGNET ,

   b) rola ISW:
 koordynowanie  przez  prof.  Jerzego  Woźnickiego,  Dyrektora 

ISW, prac zespołu ekspertów,
 zapewnienie w siedzibie Instytutu warunków do prowadzenia 

prac przygotowawczych   i konsultacyjnych,
 opracowanie  ekspertyzy  pod  redakcją  Dyrektora  ISW  i 

przekazanie  jej  treści  Zamawiającemu  dla  potrzeb  projektu 



„KIGNET  –  izbowy  system  wsparcia  konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw”.

3. Seminarium dla doktorantów zajmujących się zagadnieniami szkolnictwa 
wyższego,  badań  naukowych  i  społeczeństwa  wiedzy  pn.  Rola  szkolnictwa 
wyższego  w  kształtowaniu  społeczeństwa  wiedzy  (przedsięwzięcie  w  fazie  
realizacji, 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  oraz  Sekretarz 

Naukowy ISW, prof. nzw. Ewa Chmielecka są członkami Rady 
Programowej Seminarium,

 pełnienie  funkcji  Sekretarza  Seminarium  przez  Mariusza 
Luterka, asystenta w ISW.

          Projekt kontynuowany w 2007 r.

4. Opracowanie na zlecenie UNESCO-Cepes dokumentu pn:  “Study on current  
and  prospective  impact  of  demography  on  higher  education  in  Poland” 
(przedsięwzięcie   zakończone  we  wrześniu  2006,  zrealizowane  w  ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
a) projekt realizowany przez Dyrektora Instytutu  
b)   rola ISW

• analiza  materiałów,  opracowanie  i  przygotowanie  przez  Dyrektora 
ISW końcowej wersji dokumentu,

• przekazanie treści dokumentu Zamawiającemu (obj. 22 str.).

5. Ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju 
szkolnictwa wyższego  i prezentacji projektu dokumentu pt: „Kodeks  dobrych 
praktyk w szkołach wyższych”, z udziałem członków Zgromadzenia Fundatorów 
FRP i ISW oraz gości (przedsięwzięcie zrealizowane, zakończone 19 września 
2006, zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
b) instytucje, z którymi ISW  współdziałała:

• Fundacja Rektorów Polskich 
b)   rola ISW

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium,
• ISW i FRP wspólnie udostępniły swoje zasoby.

Punkt III. 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u. 
W 2006 r. działalność gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i 
pracach technicznych  w ramach działań opisanych w punktach II.1, II.2 oraz II.3 
niniejszego sprawozdania.



Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji
• W 2006 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd ISW dokonywał 

szczegółowo protokołowanych ustaleń 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 Fundacji uzyskanych w 2006 roku:   138 080,80zł.
W tym:
Przychody z działalności statutowej -    85 500,00 zł.                    
Przychody finansowe  -      1 792,90 zł.    
Pozostałe przychody z działalności -    50 787,90 zł.                 

    
Fundusz założycielski:    330 000,00 zł

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2006 roku:  159 166,88 zł.    
W tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :     24 020,00 zł.           

w tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców  -              16 500,00 zł.               

- koszty seminariów i konferencji   -                                       0,00 zł 
- koszty publikacji (w tym wynagrodzenia)     -                      0,00 zł

  

- pozostałe (m.in. literatura fachowa oraz tłumaczenia) -  7 520,00 zł.            

b) koszty administracyjne:             - 134 742,19 zł.   
    

       w tym:
- zużycie materiałów i energii -          232,40 zł.   
- usługi obce -    33 930,88 zł         
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  -   89 709,76 zł.                         
- amortyzacja -     7 138,55 zł.            
- pozostałe (m.in. delegacje, podatki i opłaty) -   3 730,60 zł.               

     

c) koszty poniesione na działalność gospodarczą  -          0,00 zł
d)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)           3,89 zł.                           

Punkt VII.
Łączna  kwota wynagrodzeń :                                    102 920,00 zł.                         
a) liczba zatrudnionych osób na etacie       -   0 

 



b) łączna kwota wynagrodzeń i honorariów  -           93 920,00 zł         

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

honoraria z tytułu umów o dzieło                          69 040,00 zł.                      

honoraria z tytułu umów zlecenia                    -    24 880,00 zł.                   
  

c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  - 0,00 zł.
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia    -           9 000 ,00 zł.    
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  -                   - 
f) na dzień 31.12.2006 Fundacja posiadała na rachunkach bankowych w ING Bank 

Śląski  następujące środki:
- środki pieniężne na r-ku bieżącym    -   309 591,62 zł.            

  
- środki pieniężne w kasie                    -          992,98 zł.                                    

g) w 2006 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 2006 roku            -       341 213,95 zł.         

- wartość zobowiązań na koniec 2006 roku    -          7 367,24 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 31.12.2006:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych     687,00 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 i VAT 7 oraz CIT 2.  

Punkt X. Informacja dodatkowa
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.

   



 


