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DANE FUNDACJI 

 

Pełna nazwa:  Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” 

Adres:  ul. Narutowicza 105a/3, 90-145 Łódź 

Tel.:  +48 42 27 97 327 

Fax:  +48 42 27 97 113 

Strona 

internetowa: 

 www.cyfrowepanstwo.pl 

E-mail:  biuro@cyfrowepanastwo.pl 

Fundusz 

założycielski: 

 4000 zł (opłacony w całości) 

Rachunek 

bankowy: 

 BNP Paribas, 93 1600 1462 1847 6934 2000 0001  

Data rejestracji: 31.05.2012 r., nr wpisu 0000419526 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 7252060488 

REGON: 101419695 

Organ nadzoru: Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy  

ds. informatyzacji (obecnie Minister ds. Administracji i Cyfryzacji). 

ZARZĄD FUNDACJI 

 Andrzej Sobczak – Dyrektor 

 Tomasz Kulisiewicz – Zastępca dyrektora 
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CELE STATUTOWE FUNDACJI 

Jako główne cele działania Fundacji przyjęto: 

 inicjowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach dotyczących budowy cyfrowego państwa – w tym w 

szczególności wsparcia organizacji publicznych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji, 

 upowszechnianie wśród ogółu społeczeństwa wiedzy na temat korzyści związanych z budową 

cyfrowego państwa, 

 podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu osób nim zagrożonych, ze 

względów na ich sytuację życiową lub materialną, 

 prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, oświatowej w sferze 

zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki budowy cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji, 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia dzięki stosowaniu nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności rozwiązań z dziedziny e-zdrowia), 

 podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (w szczególności zmniejszania obciążeń 

administracyjnych obywateli i przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych oraz ponownemu użyciu informacji publicznej) 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 

Podstawowymi formami działania Fundacji są: 

 podejmowanie dyskusji oraz wyrażanie publicznie opinii w sprawach istotnych z punktu widzenia  

realizacji idei cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji, 

 przygotowywanie i publikacja materiałów związanych z koncepcją cyfrowego państwa i cyfrowej 

transformacji, 

 budowanie zasobów wiedzy nt. cyfrowego państwa i ich upowszechnianie, 

 realizacja działań badawczych, edukacyjnych i promocyjnych w obszarze budowy cyfrowego 

państwa i cyfrowej transformacji, 

 opiniowanie projektów dokumentów rządowych  i samorządowych (polskich i przygotowanych przez 

Unię Europejską), aktów prawnych i innych materiałów istotnych dla realizacji idei cyfrowego 

państwa i cyfrowej transformacji, 

 organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów  i wykładów, 

 występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach 

istotnych dla realizacji koncepcji cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji, 

 tworzenie i wdrażanie projektów i programów nawiązujących do idei cyfrowego państwa i cyfrowej 

transformacji – w tym przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym i aplikacyjnym. 

 
Główne działania Fundacji w 2014 roku: 

 Prowadzenie (od maja 2014 r.) portalu internetowego InteligentneMiasta.pl, poświęconego 

rozwojowi koncepcji Smart City w Polsce. 
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 Prowadzenie (od grudnia 2013 r.) serwisu internetowego OpenGovernment.pl. poświęconego idei 

otwartego rządu. 

 Prowadzenie (od czerwca 2012 r.) portalu internetowego ArchitekturaKorporacyjna.pl, 

poświęconego koncepcji architektury korporacyjnej. 

 Wydanie książki „Ludzie Władzy Polski Niepodległej 1989-2014” autorstwa dr Pawła Kalety. 

 Budowa i prowadzenie (od czerwca 2014 r.) Akademii Standardów IT, promującej zastosowanie w 

polskich organizacjach uznanych standardów w obszarze zarządzania obszarem IT.   

 Wystąpienie w dniu 15 stycznia 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji Tomasza Kulisiewicza na 

ogólnopolskiej konferencji pt. „Bezpieczna mobilność smartfony i tablety jako narzędzia 

elektronicznej administracji”. Podczas tej konferencji pan Tomasz Kulisiewicz przedstawił 

prezentację pt.: „Technologie mobilne w usługach publicznych. Stan obecny i trendy rozwojowe”. 

 Wystąpienie w dniu 5 lutego 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji Tomasza Kulisiewicza na IX 

Forum Infrastruktury Telekomunikacyjnej. Podczas tego Forum pan Tomasz Kulisiewicz przedstawił 

prezentację pt.: „Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne IoT i  M2M”. 

 Wystąpienie w dniu 13 lutego 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji Tomasza Kulisiewicza na  XXXIII 

Forum Bankowości Elektronicznej. Podczas tego Forum pan Tomasz Kulisiewicz przedstawił 

prezentację pt.: „Usługi bankowe a komunikacja elektroniczna i jej użytkownicy”. 

 Wystąpienie w dniu 3 kwietnia 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji Tomasza Kulisiewicza na 

ogólnopolskiej konferencji pt. „Petent 2.0”. Podczas tej konferencji pan Tomasz Kulisiewicz 

przedstawił prezentację pt.: „Otwarty rząd, otwarte dane, otwarte miasta”. 

 Wystąpienie w dniu 10 kwietnia 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji Tomasza Kulisiewicza na XXII 

Edycja Forum Informatyki w Administracji. Podczas tego Forum pan Tomasz Kulisiewicz 

przedstawił prezentację pt.: „Otwarty Rząd a informatyzacja administracji publicznej”. 

 Wystąpienie w dniu 15 października 2014 r. dyrektora Fundacji prof. Andrzeja Sobczaka XXIII 

Edycja Forum Informatyki w Administracji. Podczas tego Forum pan Andrzej Sobczak przedstawił 

prezentację pt.: „Smart miasto i gmina”. 

 Wystąpienie w dniu 11 grudnia 2014 r. dyrektora Fundacji prof. Andrzeja Sobczaka na VI edycji 

ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Technologie informatyczne w administracji publicznej i 

służbie zdrowia”. Podczas tej konferencji pan Andrzej Sobczak przedstawił prezentację pt.: 

„Metodyczne aspekty opracowywania architektury korporacyjnej państwa”. 

 Wystąpienie w dniu 11 grudnia 2014 r. zastępcy dyrektora Fundacji pana Tomasza Kulisiewicza na 

VI edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Technologie informatyczne w administracji 

publicznej i służbie zdrowia”. Podczas tej konferencji pan Andrzej Sobczak przedstawił prezentację 

pt.: „Systemy e-zdrowia - architektury informacyjne a oczekiwania społeczne”. 

 Przygotowanie przez pana Tomasza Kulisiewicza cyklu felieton „Dwugłos” (razem z wiceprezesem 

PIIT Michałem Jaworskim) w miesięczniku „IT w Administracji” – w wydaniach 1-12/2014. 

 Udział pana Tomasza Kulisiewicza w zespole doradczym Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. 

informacji publicznej i informacji sektora publicznego – od listopada 2014 r. 

 Udział pana Tomasza Kulisiewicza na zasadzie zaproszonych ekspertów, w ocenie wniosków 

zgłoszonych do konkursu ogłoszonego przez MAiC dotyczącego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego, październik 2014 r.  
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DAROWIZNY 

W 2014 roku  Fundacja uzyskała darowiznę celową w wysokości 4500 zł na pokrycie kosztów wydania 

książki „Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989-2014”.  

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W roku 2014 w Fundacji była prowadzona działalność gospodarcza. Miała ona postać działań 

doradczych (konsulting/warsztaty/szkolenia) w obszarze architektury korporacyjnej dla PZU S.A., 

Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., Orange Polska S.A., Grupy TAURON  oraz NETIA S.A. 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

pozostałych źródeł wynosi 93,25%. Środki pozyskane z działalności gospodarczej przeznaczone 

zostały na bieżące funkcjonowanie Fundacji oraz realizację działań statutowych.  

LISTA UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 

W roku 2014 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

ORAZ PONIESIONYCH KOSZTÓW 

Fundacja za rok 2014 osiągnęła przychód w wysokości 66.700,00 zł i poniosła koszty w wysokości 

62.158,72 zł. 

DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH 

Na dzień 31.12.2014 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W roku 

2014 r. nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. Zarząd Fundacji nie pobiera żadnych 

opłat z tytułu zarządzania Fundacją. 

DANE O WYDATKACH NA UMOWY ZLECENIA  

W roku 2014 r. zawarto umowę zlecenia (na kwotę 1200 zł). Zleceniobiorcą w/w umów był pan 

Zdzisław Sobczak. Umowa ta dotyczyła prowadzenia biura Fundacji.  

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH 

PIENIĘŻNYCH 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2014 r. 

DANE O KOSZTACH  

Koszty działalności Fundacji obejmują następujące pozycje:  

 Koszty w ramach działalności statutowej: 16.609,04 

 Koszty administracyjne: 9.229,86 
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 Koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:  34.580,82 

 Pozostałe koszty operacyjne: 1.739,00 

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH 

BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU 

Fundacja posiada rachunek bankowy w BNP Paribas o numerze: 93 1600 1462 1847 6934 2000 0001. 

Na koniec 2014 r. na w/w rachunkach znajdowała się kwota łączna 19.832,71 zł. 

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH, ŚRODKACH TRWAŁYCH, 

NIERUCHOMOŚCIACH 

W roku 2014 Fundacja nie nabyła obligacji, środków trwałych, nieruchomości. 

Wartość aktywów wg bilansu sporządzonego na 31.12.2014 r. wynosi 27.423,91 zł (w tym należności 

krótkoterminowe – 7.591,20 zł), natomiast zobowiązania wynoszą 5.124,78 zł. 

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM 

TEJ DZIAŁALNOŚCI 

W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej Fundacji przez podmiot państwowy. 

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU 

CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE 

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 

PODATKOWYCH. 

W roku 2014 Fundacja podlegała podatkowi od towarów i usług. Fundacja składa deklaracje: CIT-8, 

PIT-4R, PIT-11 oraz VAT-7. 

INFORMACJE O PROWADZONYCH KONTROLACH 

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji kontrola. 

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI 

Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2014, które dotyczą: 

 Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście – podatek od towarów i usług – w wysokości 530,40 zł. 

 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – w wysokości 4.594,38 zł. 

 Fundacja nie posiada zobowiązań na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.  
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PODSUMOWANIE 

Nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu funkcjonowania Fundacji w okresie 

najbliższych 12 miesięcy. 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

 

Łódź, 31 marca 2015 r. 

 

Podpisy członków zarządu Fundacji 

 

________________________________ 

Andrzej Sobczak 

Dyrektor 

 

________________________________ 

Tomasz Kulisiewicz 

Zastępca Dyrektora 


