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ZARZĄD FUNDACJI
•
•
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CELE STATUTOWE FUNDACJI
Celami statutowymi Fundacji są:
•

•

•

•
•

•

•
•
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działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, naukowo-techniczna, oświatowa w sferze
zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, w szczególności:
budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki
opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do
informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i
komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania
publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji
organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
wsparcie (w tym w szczególności finansowanie lub współfinansowanie) realizacji działalności
naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, oświatowej w sferze zastosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, w szczególności: budowy
cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na
wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji
publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji
Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego,
zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji
publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego.
upowszechnianie – w szczególności w formie działań edukacyjnych – wśród ogółu społeczeństwa
(a zwłaszcza wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku
do reszty społeczeństwa) wiedzy na temat korzyści związanych z budową cyfrowego państwa,
cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dostępu do
informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i
komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania
publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji Państwa, transformacji
organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
ochrona i promocja zdrowia poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
(w szczególności rozwiązań z dziedziny e-zdrowia),
inicjowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach z obszaru: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej
transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania
wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji publicznej oraz ponownego
wykorzystania informacji publicznych, wspierania cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze
społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego,
innowacyjności, modernizacji Państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa
publiczno-prywatnego,
podejmowanie działań na rzecz zabiegania wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu,
gospodarczemu i kulturowemu osób zagrożonych tym wykluczeniem ze względów na ich sytuację
życiową lub materialną,
propagowanie idei Unii Europejskiej i inicjatyw przez nią podejmowanych, w szczególności w
dziedzinach będących podstawowym obszarem działalności Fundacji,
reprezentowanie środowiska informatycznego i wspieranie zastosowań informatyki w obszarze
administracji publicznej i ochrony zdrowia,

•

podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (w szczególności zmniejszanie obciążeń
administracyjnych obywateli i przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań
teleinformatycznych).

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
FUNDACJI Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH,
A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ
DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH
Fundacja działa poprzez:
•
•
•
•
•

•
•
•

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,
realizację 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 2018 roku, w tym główne zdarzenia prawne w jej działalności o
skutkach finansowych, są następujące:
•
•
•
•
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•
•

Prowadzenie serwisu internetowego Robonomika.pl, promującego metodyczne podejście do
automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.
Prowadzenie portalu internetowego InteligentneMiasta.pl, poświęconego rozwojowi koncepcji
Smart City w Polsce.
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 OpenGovernment.pl. poświęconego idei otwartego rządu.
Prowadzenie serwisu internetowego eGov.pl, promującego w Polsce wybrane koncepcje
eGovernment.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Prowadzenie pilotażowych wersji serwisów internetowych ReportingCompass.com i
MyStatements, promujących automatyzację i robotyzację w księgowości.
Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji – CyfrowePanstwo.pl.
Udział przedstawicieli zarządu Fundacji jako jurorów lub członków kapituły w corocznych
konkursach:
o Rada Programowa corocznego Kongresu Smart City Forum
(http://smartcityforum.pl/rada-programowa/), juror corocznego konkursu
o kapituła dorocznego konkursu „Skrzydła IT w Administracji” (IT w Administracji),
o kapituła nagrody im. Marka Cara - wręczanej podczas dorocznego Forum
Teleinformatyki,
o kapituła Lidera Informatyki (IDG),
o kapituła Lider Technologiczny (Gazeta Bankowa)
o kapituła nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).
Udział w pracach programowych CDO Forum’2018 oraz VIII Forum Architektów IT.
Działalność ekspercka w Grupie Zadaniowej 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju
Miast i Społeczności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Działalność w ramach zespołu eksperckiego „Edukacja cyfrowa dla rozwoju Polski – słabości,
potencjał krajowy, wyzwania” b. Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur PIB (marzecsierpień 2018).
Wystąpienia na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych na tematy związane z
działalnością OSnCP:
− doroczna konferencja FTTH Europe w Walencji – udział w panelu „Governmental Day” (13
lutego 2018);
− konferencja Państwo 2.0 – prelekcja oraz udział w panelu (23 lutego 2018);
− konferencja „Sztuka NowychMediów” w Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych (14 marca 2018);
− XIII Ogólnopolski Kongres Bankowości – prelekcja podczas wydarzenia organizowanego
przez Związek Banków Polskich (7 czerwca 2018);
− Mazowiecki Konwent IT w Administracji (16 marca 2018);
− konferencja MEB 2018 w Budapeszcie – wystąpienia w 2 sesjach (27 kwietnia 2018);
− Polski Kongres ITS 2018 – udział w panelu (23 maja 2018);
− Seminarium w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach (4 października
2018);
− konferencja krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 Smart Cities w Katowicach (16 października
2018);
− konferencja „Historia i przyszłość polskiej informatyki” w Warszawie (22 listopada 2018)
− konferencja „Technologia informatyczna w administracji publicznej i służbie zdrowia” w
Warszawie (13 grudnia 2018).
Publikacje artykułów w czasopismach i monografiach naukowych (Rocznik Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH, Polskie Towarzystwo Informatyczne) oraz specjalistycznych na temat
rozwiązań inteligentnych miast, rozwiązań e-administracji oraz otwartych danych (m. in. w IT w
Administracji) oraz publikacjach pokonferencyjnych.
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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INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
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Fundacja jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w następującym zakresie:
a) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z),
c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z),
d) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
e) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
f) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
g) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
h) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z),
j) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
k) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
l) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
m) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
n) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
o) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
p) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
q) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 62.02.Z),
r) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
s) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i usługowych (PKD
62.09.Z),
t) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z),
u) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
v) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
w) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
63.99.Z),
x) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
y) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z),
aa) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
bb) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
cc) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
dd) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z),
ee) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD
78.10.Z),
ff) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
gg) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
hh) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
ii) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
jj) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
kk) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
ll) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację w roku 2018 miała postać działań
doradczych dla: Bank BGŻ BNP Paribas, Nowy Styl Group, Orange, Morele.net, Promity, TVN,
Modesto, PKP Energetyka.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2018 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
•
•
•
•

•

•

•
•

Uchwała nr 2018/I/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w
sprawie zakupu publikacji branżowych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji
Uchwała nr 2018/I/02 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w
sprawie utrzymania i rozwoju serwisów i portali internetowych prowadzonych przez Fundację
Uchwała nr 2018/I/03 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w
sprawie promocji serwisów i portali internetowych prowadzonych przez Fundację
Uchwała nr 2018/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 2018/I/05 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Fundacji w gremiach branżowych oraz kapitułach
konkursów
Uchwała nr 2018/I/06 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w
sprawie kontynuacji prac studyjnych i analitycznych w obszarze automatyzacji i robotyzacji
biznesu
Uchwała nr 2018/II/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem w
sprawie dostosowania działań fundacji do RODO
Uchwała nr 2018/X/01 Zarządu Fundacji Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
w sprawie wzmocnienia potencjału technicznego Fundacji

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ
Fundacja za rok 2018 osiągnęła przychód w wysokości 152 377,54 zł (zrealizowany w 100% w
formie przelewów).
Dochód Fundacji po opodatkowaniu wyniósł 19 020,45 zł., a zysk netto Fundacji wyniósł 16 167,45
zł.
Przychód działalności gospodarczej wyniósł 152 377,54 zł, przy kosztach w wysokości 46 046 zł.
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 100%.
Środki pozyskane z działalności gospodarczej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie
Fundacji oraz realizację celów statutowych.
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INFORMACJA O WYSOKOŚCI ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW
STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH
ŚWIADCZEŃ
Fundacja w roku 2018 nie prowadziła odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
statutowych.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH
PRZEZ FUNDACJĘ
Fundacja w roku 2018 poniosła koszty podstawowej działalności operacyjnej w łącznej wysokości
133 719,00 zł., w tym koszty uzyskania przychodów w wysokości 133 357,09 zł.
Koszty działalności Fundacji obejmują w szczególności następujące pozycje:
•
•
•
•

koszty poniesione na realizację celów statutowych: 67 761 zł – w tym około 95% dokonanych
przelewem lub karta płatniczą, pozostałe – gotówką.
koszty administracyjne: 19 772 zł – w tym około 90% dokonanych przelewem lub kartą
płatniczą, pozostałe – gotówką.
koszty prowadzonej działalności gospodarczej: 46 046 zł – w tym około 95% dokonanych
przelewem lub kartą płatniczą, pozostałe – gotówką.
pozostałe koszty: 140 zł – w 100% dokonane przelewem lub karta płatniczą.

DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Na dzień 31.12.2018 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W
roku 2018 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 2018 r. nie zawarto umów zlecenia.

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2018 r.

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU ORAZ KWOTACH
ZGROMADZONYCH W GOTÓWCE
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Fundacja posiada rachunek bankowy w BNP Paribas o numerze: 93 1600 1462 1847 6934 2000
0001. Na koniec 2018 r. na w/w rachunkach znajdowała się kwota łączna 20 953,32 zł.

Fundacja na koniec 2018 r. nie dysponowała środkami zgromadzonymi w gotówce.

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH, UDZIAŁACH I AKCJACH,
ŚRODKACH TRWAŁYCH I NIERUCHOMOŚCIACH
W roku 2018 Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji, ani nieruchomości.
W roku 2018 Fundacja zakupiła mobilne stanowisko komputerowe.

INFORMACJA O AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH FUNDACJI
Wartość aktywów Fundacji wg bilansu sporządzonego na 31.12.2018 r. wynosi zł 97 868,42 zł
natomiast zobowiązania Fundacji na ten dzień wynoszą 9 323,56 zł.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ
PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU
FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
W roku 2018 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez jednostki państwowe, ani
samorządowe.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE
INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH
W roku 2018 Fundacja zapłaciła jako podatnik podatek od towarów i usług w kwocie 27 034,09 zł
( w tym 9 220,00 za 12/2017) oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2 853,00. Jako
płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja zapłaciła kwotę 9 475,00 zł.
Fundacja składa deklaracje: CIT-8, PIT-4R, PIT-11 oraz VAT-7.

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU
BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
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Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza
operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

INFORMACJE O PROWADZONYCH KONTROLACH
W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji kontrola.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Łódź, 29 czerwca 2018 r.
Podpisy członków zarządu Fundacji
Andrzej Sobczak
Dyrektor

Tomasz Kulisiewicz
Zastępca Dyrektora
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