SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2017

OŚRODEK STUDIÓW
NAD CYFROWYM PAŃSTWEM
WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

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. 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,
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•

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 2017 roku:
•

Prowadzenie portalu internetowego InteligentneMiasta.pl, poświęconego rozwojowi koncepcji Smart
City w Polsce.

•

Prowadzenie serwisu internetowego OpenGovernment.pl. poświęconego idei otwartego rządu.

•

Prowadzenie portalu internetowego ArchitekturaKorporacyjna.pl, poświęconego koncepcji
architektury korporacyjnej.

•

Prowadzenie serwisu internetowego Akademii Standardów IT, promującego zastosowanie w
polskich organizacjach uznanych standardów w obszarze zarządzania obszarem IT.

•

Prowadzenie serwisu internetowego RobotyzacjaBiznesu.pl, promującego metodyczne podejście
do automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

•

Prowadzenie serwisu internetowego eGov.pl, promującego w Polsce wybrane koncepcje
eGovernment.

•

Uruchomienie pilotażowych wersji serwisów internetowych ReportingCompass.com i
MyStatements, promujących automatyzację i robotyzację w księgowości.

•

Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji – CyfrowePanstwo.pl.

•

Udział w dyskusji Ministerstwa Cyfryzacji nt. przygotowania działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej” (14 marca 2017).

•

Konsultacja zagadnień inteligentnych miast dla Wydziału Promocji i Handlu Ambasady Włoch (20
kwietnia 2017).

•

Konsultacje regulaminu konkursu Human Smart Cities dla Ministerstwa Rozwoju (maj 2017).

•

Konsultacje regulaminu Rankingu Smart Cities dla projektu „Rzeczpospolitej” (10 sierpnia i 19
września 2017).

•

Udziały w wywiadach badawczych (eksperckich) na temat geolokalizacji (Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferu Technologii Politechnik Warszawskiej – 10 maja 2017), oceny Dyrektywy
2003/98/EC na temat ponownego wykorzystania informacji publicznej (dla Komisji Europejskiej – 13
listopada 2017).

•

Udział w pracach (październik-listopad 2017) oraz w dyskusji (24 listopada 2017) Grupy roboczej
ds. realizacji III osi POPC w sprawie koncepcji Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

•

Udział jako eksperta w praca Grupy Zadaniowej 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju
Miast i Społeczności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

•

Koordynacja i nadzór merytoryczny nad cyklem webinariów dla jednostek samorządu terytorialnego
na temat stosowania otwartych danych w praktyce samorządów - w ramach Akademii Wspólnoty
Municipium (od stycznia do czerwca 2017 – własne webinaria autorskie w październiku i listopadzie
2016).

•

Udział przedstawicieli zarządu Fundacji jako jurorów lub członków kapituły w corocznych
konkursach:
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Rada Programowa corocznego Kongresu Smart City Forum (5. Smart City Forum luty, marzec
2017) (http://smartcityforum.pl/rada-programowa/), juror corocznego konkursu oraz moderator
panelu dyskusyjnego,



Miasto 2.0 - Smart City - Lider Miejskich Innowacji (IDG Computerworld),



Skrzydła IT w Administracji (IT w Administracji),



Kapituła nagrody im. Marka Cara - wręczana podczas dorocznego Forum Teleinformatyki,



Kapituła nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),



Jubileuszowa X edycja konkursu RegioStar Awards DG Regio KE
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2017/#1) (prace od maja do
października 2017 r.),



Lider Informatyki (IDG Computerworld).

•

Udział w pracach programowych CDO Forum’2017 oraz VII Forum Architektów IT.

•

Wystąpienia na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych na tematy związane z
działalnością OSnCP:


moderowanie panelu dyskusyjnego podczas X konferencji Sieci Szerokopasmowe MMC (29
marca 2017),



udział w panelu dyskusyjnym Safe City Forum TOR (6 kwietnia 2017),



udział w konferencjach Normalizacja Smart City PKN (19 maja i 16 listopada 2017),



udział w seminarium w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach (20 maja
2017),



udział w międzynarodowej konferencji krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 Smart Cities w
Budapeszcie (25 maja 2017),



udział w konferencji „Informacja – dobro publiczne czy prywatne?” Politechnika Opolska i
Uniwersytet Opolski (23 czerwca 2017),



udział w konferencji „Human smart cities. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców” Ministerstwa Rozwoju (31 sierpnia 2017),



prowadzenie wykład-konwersatorium o zarządzaniu kryzysowym na Wydziale Dziennikarstwa i
Bibliologii UW (12 października 2017),



moderowanie panelu dyskusyjnego na konferencji bezpieczeństwa operatorów
telekomunikacyjnych TelSec (18 października 2017),


•

udział w panelu dyskusyjnym 8. Forum Rozwoju Mazowsza (25 października 2017).

Publikacje artykułów w czasopismach i monografiach naukowych (Rocznik Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IPN Oddział Katowice, Peter Lang
Publishers) oraz specjalistycznych na temat rozwiązań inteligentnych miast, rozwiązań eadministracji oraz otwartych danych (m. in. Przegląd Komunalny, Computerworld, IT w
Administracji, Inteligentne Miasta i Regiony).

•

Wystąpienia w programach radiowych (Polskie Radio, TokFM) oraz telewizyjnych (TVN24, TVN24
Biznes i Świat, Polsat News) - na tematy związane z działalnością OSnCP.
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DAROWIZNY
W 2017 roku Fundacja otrzymała od osoby prywatnej dwie darowizny na łączną kwotę 14.000 zł.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W roku 2017 w Fundacji była prowadzona działalność gospodarcza. Miała ona postać działań
doradczych dla: DB Schenker, PGE Systemy, TVN, Altkom, Modesto, NFLO, Promity, Euro-Net, EFL,
Getin Noble Bank, Nationale Nederlanden, BGŻ BNP Paribas. Procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi
93,6%. Środki pozyskane z działalności gospodarczej przeznaczone zostały na bieżące
funkcjonowanie Fundacji oraz realizację celów statutowych.

LISTA UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2017 zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
•

Uchwała nr 2017/I/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
rozbudowy stanowiska komputerowego wykorzystywanego do realizacji celów statutowych
Fundacji

•

Uchwała nr 2017/I/02 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
utrzymania i rozwoju serwisów i portali internetowych prowadzonych przez Fundację

•

Uchwała nr 2017/I/03 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
promocji serwisów i portali internetowych prowadzonych przez Fundację

•

Uchwała nr 2017/I/04 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
promocji i upowszechniania prac prowadzonych przez Fundację i tematów znajdujących się w
obszarze jej celów statutowych

•

Uchwała nr 2017/I/05 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Fundacji w gremiach branżowych oraz kapitułach
konkursów

•

Uchwała nr 2017/I/06 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
zakupu publikacji branżowych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji

•

Uchwała nr 2017/II/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
zintensyfikowania prac studyjnych i analitycznych w obszarze automatyzacji i robotyzacji
biznesu

•

Uchwała nr 2017/II/02 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
zintensyfikowania działań na rzecz pozyskania dodatkowych źródeł finansowania prac Fundacji
przeznaczanych na cele statutowe

•

Uchwała nr 2017/IV/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w sprawie
zakupu wyposażenia biurowego

•

Uchwała nr 2017/XI/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
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w sprawie wzmocnienia potencjału technicznego Fundacji

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
I PONIESIONYCH KOSZTÓW, AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH
Fundacja za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości 220.740 zł i poniosła koszty podstawowej
działalności operacyjnej w wysokości 195.222 zł., w tym koszty uzyskania przychodów w wysokości
195.221,68 zł.
Dochód Fundacji po opodatkowaniu wyniósł 9.791 zł, a zysk netto Fundacji wyniósł 9.791 zł. Wartość
aktywów wg bilansu sporządzonego na 31.12.2017 r. wynosi zł 94.390,03 (w tym należności
krótkoterminowe 66.955,11 zł), natomiast zobowiązania wynoszą 21.650,71 zł.

DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Na dzień 31.12.2017 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W roku
2017 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 2017 r. nie zawarto umów zlecenia.

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2017 r.

DANE O KOSZTACH
Koszty działalności Fundacji obejmują następujące pozycje:
•

Koszty w ramach działalności statutowej: 71.222,2 zł

•

Koszty administracyjne: 27.728,7 zł

•

Koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: 96.130,65 zł

•

Pozostałe koszty operacyjne: 140 zł

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.
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Na koniec 2017 r. na w/w rachunkach znajdowała się kwota łączna 27.434,92 zł.

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH, ŚRODKACH TRWAŁYCH,
NIERUCHOMOŚCIACH
W roku 2017 Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości. W roku 2017 Fundacja nie
nabyła środków trwałych podlegających amortyzacji.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM
TEJ DZIAŁALNOŚCI
W roku 2017 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez jednostki samorządowe.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE
INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH.
W roku 2017 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 31.12.2017, które dotyczą:
•

•

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście:
o podatek od towarów i usług – 9239,00 zł
o

podatek dochodowy od osób prawnych - 1728,00 zł

o

podatek dochodowy od osób fizycznych - 15832,00 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – w wysokości 46,71.

Fundacja nie posiada zobowiązań na rzecz 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Łódź, 30 czerwca 2018 r.

Podpisy członków zarządu Fundacji

Andrzej Sobczak
Dyrektor

Tomasz Kulisiewicz
Zastępca Dyrektora
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