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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
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+48 42 27 97 113
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internetowa:
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biuro@cyfrowepanastwo.pl
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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

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.
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Główne działania Fundacji w 2012 roku:




W dniu 16 października 2012 r. przedstawiciel Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem – prof. dr
hab. Andrzej Sobczak uczestniczył w konferencji „Biznes w chmurze” zorganizowanej w Warszawie
przez firmę Infor (wydawcę dziennika Gazeta Prawna). Podczas tej konferencji wystąpił on z
prezentacją pt. „Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania
w chmurze i jak tam trafić?”.
W dniu 3 października 2012 r. przedstawiciel Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem – prof. dr
hab. Andrzej Sobczak uczestniczył w konferencji „Cyfryzacja w sektorze publicznym – sposoby
optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń” zorganizowanej w Warszawie przez firmę Blue
Business Media. Podczas tej konferencji wystąpił on z prezentacją pt. „Kierunek cyfryzacji w Polsce
– praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej”.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W roku 2012 w Fundacji nie była prowadzona działalność gospodarcza.

LISTAUCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI





Uchwała fundatora Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi z dnia
13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany statutu Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym
Państwem”.
Uchwała fundatora Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi z dnia
27 lipca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem”.
Uchwała fundatora Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi z dnia
20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany statutu Fundacji „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym
Państwem”.

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
ORAZ PONIESIONYCH KOSZTÓW
Fundacja za rok 2012 poniosła stratę w wysokości 3 272,00 zł.

DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Na dzień 31.12.2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W roku
2012 r. nie wypłacono wynagrodzeń.
Zarząd Fundacji nie pobiera żadnych opłat z tytułu zarządzania Fundacją.

DANE O WYDATKACH NA UMOWY ZLECENIA
W roku 2012 r. nie zawarto umów zleceń.
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DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2012 r.

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 2012 r. na rachunku znajdowała się kwota 2265,50 zł.

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH, ŚRODKACH TRWAŁYCH,
NIERUCHOMOŚCIACH
W roku 2012 Fundacja nie nabyła obligacji, środków trwałych, nieruchomości.
Wartość aktywów wg bilansu sporządzonego na 31.12.2012 r. wynosi 2 265,50 zł, natomiast
zobowiązania wynoszą 1 537,50 zł.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM
TEJ DZIAŁALNOŚCI
W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE
INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH.
W roku 2012 Fundacja nie podlegała podatkowi od towarów i usług.
Fundacja składa roczną deklarację CIT-8.

INFORMACJE O PROWADZONYCH KONTROLACH
W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji kontrola.
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INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 31.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Łódź, 25 marca 2013 r.

Podpisy członków zarządu Fundacji

________________________________
Andrzej Sobczak
Dyrektor

________________________________
Tomasz Kulisiewicz
Zastępca Dyrektora
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