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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 2015 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. 

 Prowadzenie (od czerwca 2015 r.) Akademii Standardów IT, promującej zastosowanie w polskich 

organizacjach uznanych standardów w obszarze zarządzania obszarem IT.   

 Przygotowanie założeń do uruchomienia serwisu internetowego TransformacjaIT.pl, poświęconego 

koncepcji realizacji przedsięwzięć transformacyjnych nakierowanych na cyfryzację biznesu. 

 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne cyklu warsztatów AKTYWATOR (Architektura Korporacyjna 

w Tworzeniu Wartości Organizacji), które odbyły się w Warszawie, w okresie luty-wrzesień 2015. 

 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne Forum SPEED IT, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 

listopada 2015 r. Forum poświęcone było poszukiwaniu efektów synergii pomiędzy strategią IT, 

portfelem, architekturą i Agile/DevOps. 

 Wystąpienie w dniu 5 marca 2015 r. zastępcy dyrektora Fundacji pana dr Tomasza Kulisiewicza na 

seminarium zorganizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dr Kulisiewicz przedstawił wykład pt. "Cyfryzacja 

gospodarki, administracji i życia społecznego - Stan, trendy, perspektywy". 

 Prowadzenie obrad i wygłoszenie wykładu wprowadzającego w dniu 26 marca 2015 r. przez 

zastępcę dyrektora Fundacji pana dr Tomasza Kulisiewicza na 12 seminarium w cyklu „Forum 

Infrastruktury Telekomunikacyjnej Internet Rzeczy i Usług: Aspekty Technologiczne, Ekonomiczne 

oraz Prawne” zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki. 

 Prowadzenie obrad i wygłoszenie wykładu wprowadzającego pt. „Technologie Smart City i bliska 

perspektywa zastosowań „Internetu rzeczy” – z punktu widzenia samorządów” w dniach 15-16 

kwietnia 2015 r. podczas XXIV Forum Informatyki w Administracji - Inteligentne Miasto i Gmina. 

Usprawnianie procesów decyzyjnych w e-administracji”.  

 Przeprowadzenie w dniu 24 kwietnia 2015 r. przez pana dr Tomasza Kulisiewicza wykładu 

zapraszane dla Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH pt. "Informatyzacja administracji - 

Między szczerymi chęciami a niezrozumieniem struktur informacyjnych”. 

 Prezentacja pt. "Czy tylko wielkie metropolie mogą być Smart?" w dniu 7 września 2015 r. zastępcy 

dyrektora Fundacji pana dr Tomasza Kulisiewicza podczas Światowych Dni Innowacji 

zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 Prezentacja pt. "Jak zaplanować Budowę Smart?" w dniu 16 września 2015 r. zastępcy dyrektora 

Fundacji pana dr Tomasza Kulisiewicza podczas Konferencji "Śląskie potencjały: ICT- technologie 

dla miast przyszłości" zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 

ramach "Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". 

 Przygotowanie przez dyrektora Fundacji prof. Andrzeja Sobczaka na referatu pt. „Metamodel 

architektury korporacyjnej państwa” na VII edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej (grudzień 

2015 r).  

 Wystąpienie w dniu 10 grudnia 2015 r. zastępcy dyrektora Fundacji pana dr Tomasza Kulisiewicza 

na VII edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Technologie informatyczne w administracji 

publicznej i służbie zdrowia”. Podczas tej konferencji pan Tomasz Kulisiewicz przedstawił 

prezentację pt.: „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – korzyści, bariery, wyzwania”. 

 Udział pana dr Kulisiewicza w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - jako 

ekspert polskiego sprawozdawcy przygotowującego opinię Sekcji Transportu, Infrastruktury i 
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Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego komunikatu Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku 

gospodarce opartej na danych” (grudzień 2014 - styczeń 2015). 

 Udział pana dr Kulisiewicza w badaniach w ramach prac przemysłowych (raport z badań 

laboratoryjnych oraz raport z badań terenowych (w fazie postprodukcyjnych prac rozwojowych w 

projekcie realizowanym przez Fundację na Rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych w 

ramach umowy o dofinansowanie pt. "Platforma wydawania, autoryzacji i rozliczeń elektronicznych 

instrumentów płatniczych nowej generacji" w ramach działania 5.1 POIG "Wspieranie rozwoju 

powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych" (marzec-czerwiec 2015). 

 Udział pana dr Kulisiewicza w pracach badawczych zespołu Politechniki Warszawskiej, 

opracowanie raportu "Opracowanie metodyki kompleksowych badań oraz procedur testowania 

terminala płatniczego" (sierpień-wrzesień 2015). 

 Udział pana dr Kulisiewicza - jako ekspert - w projekcie "Dane po Warszawsku" (kwiecień 2014-

czerwiec 2015).  

 Uzyskanie przez dr Kulisiewicza statusu eksperta oceniającego i opiniującego wnioski o 

dofinansowanie składanych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach 

RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 Opublikowanie przez dr Kulisiewicza w Roczniku Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (zeszyt 

38/2015) artykułu pt. "Systemy e-zdrowia – architektury informacyjne a oczekiwania społeczne". 

 Opublikowanie przez dr Kulisiewicza artykułu pt. „Redukcja pozaprawnych barier ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publiczne”, tom V „Dostęp i wykorzystywanie”, red. A. Piskorz-

Ryń) monografii „Jawność i jej ograniczenia” (red. naukowa G. Szpor), Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa, 2015, s. 200-220. 

 Opublikowanie przez dr Kulisiewicza artykułu „On Contradictions in the Assessment of Information 

and Their Impact on E-government and E-health Services and Platforms”, artykuł w czasopiśmie 

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne (52/2014 nr 2(104), s. 32-46. 

 Publikacje artykułów przez zarząd Fundacji w czasopismach specjalistycznych na temat rozwiązań 

inteligentnych miast oraz otwartych danych (Przegląd Komunalny, Smart Grids, Computerworld). 

 Wystąpienia przez zarząd Fundacji w programach radiowych (Polskie Radio, TokFM) oraz 

telewizyjnych (TVN24 Bines i Świat) - na tematy związane z działalnością OSnCP. 

DAROWIZNY 
W 2015 roku Fundacja nie uzyskała darowizn celowych.  

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W roku 2015 w Fundacji była prowadzona działalność gospodarcza. Miała ona postać działań 

doradczych (konsulting/warsztaty/szkolenia) dla: Kruk S.A., IT Kontrakt Sp. z o.o., Polskiego Banku 

Komórek Macierzystych S.A., Orange Polska S.A., TAURON Wydobycie S.A., Promity Sp. z. o.o., PKP 

Cargo S.A., Banku Pocztowego S.A., EFL S.A., TVN S.A., Asset Business Development Sp. z o.o., 

FENIGE Sp. z o.o., Modesto Sp. z o.o, Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka 

Komandytowa, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, SODAN, Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, . 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
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pozostałych źródeł wynosi 100%. Środki pozyskane z działalności gospodarczej przeznaczone zostały 

na bieżące funkcjonowanie Fundacji oraz realizację działań statutowych.  

LISTA UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
W roku 2015 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

ORAZ PONIESIONYCH KOSZTÓW 
Fundacja za rok 2015 osiągnęła przychód w wysokości 211.059,02 zł i poniosła koszty w wysokości 

177.294,68 zł. 

DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH 
Na dzień 31.12.2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W roku 

2015 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 2015 r. nie zawarto nowych umów zlecenia. W roku 2015 wypłacono kwotę 218,28 zł – jako 

kontynuację umowy z roku 2014. Zleceniobiorcą w/w umowy był pan Zdzisław Sobczak. Umowa ta 

dotyczyła prowadzenia biura Fundacji.  

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH 

PIENIĘŻNYCH 
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 r. 

DANE O KOSZTACH  
Koszty działalności Fundacji obejmują następujące pozycje:  

 Koszty w ramach działalności statutowej: 19.304,90 

 Koszty administracyjne: 10.765,28 

 Koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:  144.343,83 

 Pozostałe koszty operacyjne: 2.880,67 

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 2015 r. na w/w rachunkach znajdowała się kwota łączna 13.687,95 zł. 
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DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH, ŚRODKACH TRWAŁYCH, 

NIERUCHOMOŚCIACH 
W roku 2015 Fundacja nie nabyła obligacji, środków trwałych, nieruchomości. 

Wartość aktywów wg bilansu sporządzonego na 31.12.2015 r. wynosi 74.284,95 zł (w tym należności 

krótkoterminowe – 60.597,00 zł), natomiast zobowiązania wynoszą 25.457,48 zł. 

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM 

TEJ DZIAŁALNOŚCI 
W roku 2015 Fundacja prowadziła działalność zleconą przez jednostki samorządowe – tj.: 

-  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  - wystąpienie autorskie dotyczące 

inteligentnego miasta podczas SmartCity/Society w ramach Dni Innowacji 2015 - 500,00 zł brutto; 

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - przygotowanie i przeprowadzenie autorskiej 

prezentacji "Jak zaplanować budowę Smart City"- 2500,00 zł brutto. 

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU 

CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE 

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 

PODATKOWYCH. 
W roku 2015 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 31.12.2015, które dotyczą: 

 Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście –  w wysokości 15.141,40 zł, w tym: 

o podatek od towarów i usług - 8 074,40 zł 

o podatek dochodowy od osób prawnych - 4 729,00 zł 

o podatek dochodowy od osób fizycznych - 2338,00 zł 

 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – w wysokości 10.316,08 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

 

Łódź, 23 sierpnia 2016 r. 

 

Podpisy członków zarządu Fundacji 

 

 

Andrzej Sobczak 

Dyrektor 

 

 
Tomasz Kulisiewicz 

Zastępca Dyrektora 


