Sprawozdanie z działalności
w roku 2013

Warszawa, 30 czerwca 2014

01-650 Warszawa, ul. Mickiewicza 74 m. 74; e-mail: office@i-see.org.pl
NIP: 525-255-82-01; REGON: 146765790; KRS: 0000468789

Struktura niniejszego sprawozdania zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji (Dz.U.01.50.529, 2011.10.27 zm. Dz.U.2011.217.1291 § 1)

Rozdział 1
Nazwa, siedziba i dane kontaktowe Fundacji iSEE
Niniejsze sprawozdanie dotyczy Fundacji Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE) z siedzibą w
Warszawie, 01-650, przy ulicy Mickiewicza 74 m. 74.
• Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz wpisana jest pod numerem 0000468789 do Rejestru
Stowarzyszeń oraz Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, a także do Rejestru Przedsiębiorców. Oba rejestry prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 05.07.2013.
• Numery identyfikacyjne Fundacji iSEE: NIP: 5252558201; REGON: 146765790
• adres poczty elektronicznej: office@i-see.org.pl
• adres strony internetowej: www.i-see.org.pl
• Zarząd Fundacji iSEE stanowią: Jarosław Jura – prezes, Joanna Konieczna-Sałamatin – wiceprezes zarządu ds.
rozwoju badań, Paul Valdivieso Gonzalez – wiceprezes zarządu ds. finansowych i marketingu, Bogna
Gawrońska-Nowak – członek zarządu.

Rozdział 2
Zasady, formy i zakres działania Fundacji
Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):
1. Inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych na temat współczesnych problemów
politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych krajów podlegających procesom transformacji;
2. Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie nauk kognitywistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
ich wykorzystana dla lepszego rozumienia zjawisk społecznych i ekonomicznych;
3. Popularyzacja wyników badań naukowych i edukacja w obszarach nauk społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk transformacyjnych i problemów definiowanych na bazie nauk kognitywistycznych oraz inicjowanie debaty publicznej na temat ważnych problemów ekonomicznych i społecznych zwi ązanych z procesami transformacji;
4. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się̨ podobną tematyką.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności:
a. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
b. przygotowywanie opracowań, analiz, prognoz i programów działania na potrzeby własne oraz
innych instytucji życia publicznego.
badania rynku i opinii publicznej;
działalność wydawniczą;
działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązaną, w szczególności tworzenie oraz obsługę baz danych zawierających informacje uzyskane dzięki
prowadzonym badaniom;
działalność usługową w zakresie informacji, w szczególności:
a. prowadzenie działalności informacyjnej promującej podejmowane przedsięwzięcia w dostępnych
mediach krajowych i zagranicznych,
b. prowadzenie portali internetowych o tematyce związanej z prowadzonymi badaniami
naukowymi;
edukację, w szczególności pozaszkolne formy edukacji takie, jak:
a. prowadzenie szkoleń dla osób fizycznych i instytucji;
b. organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, debat, wykładów;
c. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, w szczególności:
a. organizacjami, instytucjami państwowymi, społecznymi oraz pozarządowym, w tym z
jednostkami badawczymi i naukowymi oraz uczelniami wyższymi;
b. z placówkami badawczymi i instytucjami o międzynarodowym profilu działania.
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Rozdział 3
Informacja o działalności prowadzonej w 2013 r.
Fundacja iSEE rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2013 r. (wpis do KRS z datą 5 lipca 2013). W ciągu 6 miesięcy
2013 roku prowadziła zarówno działalność gospodarczą, jak inne formy działalności statutowej.
3.1. Działalność gospodarcza
W ramach działalności gospodarczej Fundacja iSEE zrealizowała jeden projekt. Było to opracowanie raportu pn. „Pro gnoza zagrożeń przestępczością w Polsce” na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (umowa z dn. 2.08.2013).
Ostateczna wersja raportu została przekazana w dniu 30 września 2013 r. Jest to analiza danych urzędowych (przede
wszystkim danych zbieranych przez Komendę Główną Policji) dotyczących przestępstw popełnionych w latach 20082013. Bezpośrednim odbiorcą wyników przeprowadzonej analizy było Biuro Komunikacji Społecznej MSW.
W raporcie przedstawione są ujęcia teoretyczne zagadnienia przestępczości oraz wskazane główne czynniki sprzyjające
i ograniczające wzrost najbardziej dotkliwych rodzajów przestępczości.
W szczególności analiza pokazała, że:
•

Czynniki kontroli społecznej wywierają najsilniejszy wpływ na wszystkie rodzaje przestępstw, które były poddawane analizie. Agentami kontroli społecznej są zarówno rodzina i grupa przyjaciół, jak i instytucje edukacyj ne, instytucje rynku pracy oraz inne instytucje państwowe – jak pomoc społeczna czy organy ścigania. Tam,
gdzie instytucje kontroli społecznej (zarówno formalnej, jak nieformalnej) są sprawne – przestępstw jest mniej.
Tam, gdzie one słabną – należy spodziewać się wzrostu liczby przestępstw. Przy prognozowaniu przyszłych
zagrożeń przestępczością należy zwracać szczególną uwagę na elementy mechanizmów kontroli społecznej,
takie jak więzi społeczne (towarzyskie i rodzinne) oraz wskaźniki migracji, które pośrednio pokazują stopień
rozluźnienia więzi.

•

Przestępstwa przeciwko mieniu są skutecznie ograniczane przez wciąganie obywateli we współdziałanie z instytucjami państwowymi, przy czym chodzi tu o ten rodzaj współdziałania, którym zainteresowani są sami
obywatele i który odbywa się z ich inicjatywy.

•

Dla ograniczania przestępczości ważny jest formalny komponent kontroli społecznej, związany m.in. z pracą
organów ścigania. Przestępczość wiejska pokazuje, że silne więzi społeczne bywają niekiedy przeciwskuteczne
w przeciwdziałaniu przestępczości w tym sensie, że wykluczają lub co najmniej ograniczają współpracę
obywateli ze wspomnianymi organami. Przełamaniu tego negatywnego mechanizmu sprzyja zaufanie do
instytucji państwa.

3.2. Pozostała działalność statutowa
1. Partnerstwo z Fundacją „Nasz Wybór”.
W sierpniu 2013 r. Fundacja iSEE zawiązała partnerstwo z Fundacją „Nasz Wybór” z siedzibą przy ul. Żymirskiego
5/15, 04-045 Warszawa, którego celem jest wspólna realizacja projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony do Europejskiego
Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach programu PR2013. Głównym wnioskodawcą
była Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja iSEE – partnerem.
W listopadzie 2013 Partnerzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu projektu do finansowania. Zgodnie z Wnio skiem, projekt będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014. W roku 2013 nie
było żadnych działań związanych z przygotowaniem i realizacją tego projektu (poza napisaniem i złożeniem wniosku o
finansowanie projektu).
2. Udział w Kongresie Poland-Africa 2013
W listopadzie 2013 przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Kongresie Poland Africa 2014 odbywającym się w Łodzi.
Celem tego kongresu była promocja współpracy polsko - afrykańskiej, zarówno na polu gospodarczym, jak i edukacyj no - naukowym. Na kongresie przedstawiciele Fundacji wystąpili z prezentacją pod tytułem: Projekt naukowy “Percepcja Chin i Chińczyków w Angoli” jako przykład udanej współpracy badaczy polskich i afrykańskich. Sugestie na temat.
możliwości rozwoju stosunków Polski z Afryką.
Celem, zarówno samego udziału w kongresie, jak i prezentacji była promocja działalności Fundacji oraz nawiązanie in teresujących kontaktów, zwłaszcza z instytucjami rządowymi i naukowo badawczymi z krajów afrykańskich.
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Cel ten został w dużej mierze osiągnięty. Nawiązano kontakty m. in. ministrem edukacji Republiki Konga, ambasadorem Rwandy i Etiopii. Jak sądzimy nawiązane kontakty powinny zostać wykorzystane przy okazji składania wniosków
o dofinansowanie badań (grantów), na które planujemy aplikować w roku 2014 lub 2015, a dotyczących ekspansji chińskiej w Afryce.
3. Upowszechnianie wyników badań na stronie internetowej
Pierwsze miesiące działalności Fundacji iSEE były poświęcone m.in. na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej, działającej pod adresem www.i-see.org.pl. Strona jest poświęcona m.in. upowszechnianiu wyników prac badawczych, zarówno prowadzonych przez badaczy związanych z iSEE, jak i innych, których treść lub znaczenie wydaje się
Fundatorom istotne z punktu widzenia celów, jakie stawia przed sobą Fundacja iSEE.

Rozdział 4
Odpisy uchwał zarządu fundacji
Lista uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2013 r.
• Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2013 r. o przyjęciu Statutu Fundacji Instytut SpołecznoEkonomicznych Ekspertyz
• Uchwała nr21 z dnia 17 czerwca 2013 r. o powołaniu Zarządu Fundacji Instytut SpołecznoEkonomicznych Ekspertyz
Treść Uchwały nr 1:
Statut w następującym brzmieniu (tu statut zacytowany w całości) zostaje przyjęty jednogłośnie w dniu 17 czerwca
2013 r. Potem następują podpisy czworga Fundatorów.
Treść Uchwały nr 2:
Fundatorzy powołują Zarząd Fundacji w następującym składzie:
Jarosław Jura – Prezes Zarządu Fundacji
Joanna Konieczna-Sałamatin – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju badań
Paul Valdivieso Gonzalez – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i marketingu
Bogna Gawrońska-Nowak – członek Zarządu Fundacji
Uchwała została podjęta jednogłośnie w dniu 17 czerwca 2013 r. Potem następują podpisy czworga Fundatorów.

Rozdział 7
Osoby pracujące w Fundacji
W roku 2013 (od lipca do grudnia 2013 r.) w projektach realizowanych przez Fundację iSEE pracowało łącznie 8 osób.
7.1. Referencje członków Zarządu Fundacji iSEE.
Jarosław Jura, prezes zarządu.
Doktor nauk humanistycznych. Doktorat obronił w 2006 r., w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na
podstawie pracy: Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współcze snego Pekinu. Socjolog i socjolingwista. Interesuje się socjologią komunikowania, problematyka percepcji i kognitywi styką, tematyką różnic międzykulturowych oraz ilościową analizą danych jakościowych. Włada językiem chińskim oraz
angielskim, hiszpańskim i rosyjskim
Joanna Konieczna-Sałamatin wiceprezes ds. rozwoju badań.
Socjolog, analityk i nauczyciel akademicki. Łączy zainteresowania metodologią badań społecznych i procesami transformacyjnymi w Europie Wschodniej. Tytuł doktora (2002, Instytut Socjologii UW) uzyskała na podstawie pracy poświęconej problemom transformacji ustrojowej i tożsamości narodowej na Ukrainie. Jako niezależny badacz i metodolog, uczestniczyła w wielu projektach badawczych w Polsce i Europie Wschodniej. Jest autorką wielu artykułów naukowych, raportów i ekspertyz dotyczących społeczeństwa ukraińskiego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.
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Paul Valdivieso wiceprezes ds. finansowych i marketingu.
Ekonomista ze stażem międzynarodowym w badaniach ekonomicznych, consultingu i szkoleniach dla biznesu. Uzyskał
dyplom magistra zarządzania w Andres Bello Catholic University oraz magistra ekonomii w University of Wales. Ukończył także International MBA na Politechnice Warszawskiej. Obecnie uczestniczy w badaniach w dziedzinie makroekonomii oraz interesuje się wykorzystaniem dorobku nauk kognitywistycznych do analizy transakcji finansowych.
Bogna Gawrońska-Nowak, członkini zarządu.
Ekonomista, analityk, wykładowca akademicki. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Coimbrze,
Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie oraz London School of Economics. Tytuł doktora nauk ekonomicznych (2002,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego) uzyskała na podstawie pracy Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Od kilku lat zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych, w tym w szczególności rynkiem walutowym. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, z których wiele opublikowała w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych oraz dwóch książek dotyczących finansów międzynarodowych:

Rozdział 9
Współpraca z podmiotami państwowymi i samorządowymi
Projekt „Prognoza zagrożeń przestępczością w Polsce” został zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (umowa 6/BKS/2013 z dn. 6.08.2013, protokół odbioru z dn. 30.09.2013).

Rozdział 10
Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
W roku 2013 Fundacja iSEE zapłaciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
W roku 2013 Fundacja iSEE złożyła deklarację podatkowa CIT 8 i CIT 8/O.

Sprawozdanie sporządził
Jarosław Jura,
prezes Zarządu Fundacji iSEE

data i podpis
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