Sprawozdanie z działalności
w roku 2015

Warszawa, 30 czerwca 2016

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 oraz Joanna Konieczna-Sałamatin –
wiceprezes zarządu ds. rozwoju badań.

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 związanych z procesami transformacji;
4. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się ̨
podobną tematyką.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):
1. 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.
2. badania rynku i opinii publicznej;
3. działalność wydawniczą;
4. 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;
5. 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;
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6. 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;
7. 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.

Rozdział 3
Informacja o działalności prowadzonej w 2015 r.
W roku 2014 działania iSEE były prowadzone w dwóch głównych kierunkach:
1. Kończyliśmy – w partnerstwie z Fundacją „Nasz Wybór” – projekt „Imigranci o wysokich
kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne”. Projekt składał się z wielu
modułów badawczych i był realizowany przez cały 2014 r. i zakończył się 31 marca 2015 r.
2. Kontynuowaliśmy pracę w uruchomionym w 2014 r. programie „Ekspertyzy dla administracji
publicznej”. Współpracowaliśmy z trzema podmiotami: Departamentem Dyplomacji Publicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji.
Ponadto w październiku 2015 r. złożyliśmy wniosek o grant z Fundacji Solidarności Międzynarodowej na
projekt „Ewaluacja polityk publicznych w działaniu”, ubiegaliśmy się również o grant na badania naukowe
dotyczące obrazu Tajwanu w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

3.1. Projekt badawczy „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie
społeczne” – kontynuacja
Szczegółowy opis projektu przedstawiliśmy w sprawozdaniu za 2014 r. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie
z Fundacją „Nasz Wybór”, która była liderem projektu i głównym wnioskodawcą. Projekt był
współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa
(81/10/EFI), został poprawnie rozliczony. Koszty projektu poniesione przez iSEE wyniosły w 2015 roku
39 363,78 zł, zostały pokryte ze środków własnych Fundacji i z pożyczek.

Efektem projektu jest publikacja elektroniczna: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy.
Raport z badań 2014-2015, Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Wyd. iSEE i Fundacja "Nasz Wybór",
Warszawa 2015. s. 333, ISBN 978-83-941432-0-6. Publikacja jest do pobrania bezpłatnie ze strony
internetowej Fundacji oraz za pośrednictwem sieci społeczności naukowych ResearchGate i Academia.edu.
Dzięki sieci Research Gate raport otrzymał Digital Object Identifier (DOI): 10.13140/RG.2.1.4009.5847
Podstawowy adres publikacji:
http://i-see.org.pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Konferencja_EFI/Raport_imigranci_iSEE_NW.pdf

3.2. Program „Ekspertyzy dla administracji publicznej”

Program działa od lutego 2014 r. Jego głównym celem jest promocja wykorzystywania badań społecznych
przez administrację publiczną różnych szczebli w procesie kształtowania polityk publicznych. W ramach
tego programu prowadzimy odpłatną działalność szkoleniowo-badawczą i oferujemy wszelkiego rodzaju
wsparcie związane z wykorzystaniem badań: od szkoleń w zakresie metod badawczych, korzystania z
narzędzi informatycznych poprzez analizowanie powierzonych danych po opracowywanie koncepcji badań.
W ramach „Ekspertyz dla administracji” w roku 2016 podjęliśmy współpracę z następującymi podmiotami.
• Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach
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tej współpracy przeprowadziliśmy analizę dokumentu „Kierunki promocji Polski do 2015 roku” i
opracowaliśmy rekomendacje dotyczące nowego, przygotowywanego przez MSZ dokumentu
określającego priorytety promocji Polski za granicą. Analiza „Kierunków promocji Polski” wymagała
przeprowadzenia szeregu wywiadów z osobami zaangażowanymi w tworzenie dokumentu oraz w
jego realizację. Prowadziliśmy także wywiady za granicą (w USA, Wielkiej Brytanii i w Rosji) z
liderami opinii publicznej, czyli głównymi odbiorcami działań promocyjnych prowadzonych przez
państwo polskie. Wnioski z tej kompleksowej analizy zostały ujęte w raporcie przekazanym
kierownictwu Departamentu.
Współpraca z DDPiK MSZ obejmowała także przeprowadzenie w trzech miastach Polski warsztatów
dotyczących promocji naszego kraju za granicą widzianej z perspektywy regionów, a także
opracowanie metodologii pomiaru wizerunku Polski za granicą metodami sondażowymi. Wyniki tych
prac zostały także ujęte w formie raportu i przekazane Zamawiającemu.
•

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpraca polegała na opracowaniu metodologii
badania ewaluacyjnego, w szczególności na zbadaniu poprawności modeli analitycznych
stosowanych w ramach badania „Analiza efektów netto wybranych działań PO IG skierowanych do
przedsiębiorstw”. Zajmowaliśmy się także merytoryczną oceną opracowań dostarczanych przez
Wykonawcę tego badania. Wynikiem tej współpracy był raport-ekspertyza, która została
przekazana Zamiawiającemu.

•

Ośrodek Rozwoju Edukacji. W ramach tej współpracy przeprowadziliśmy ewaluację serii projektów
ORE skierowanych do Ukrainy i finansowanych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. Badanie
ewaluacyjne obejmowało 4 projekty, z których ostatni toczył się w trakcie prowadzenia przez nas
badania. Były to: Szkolna Akademia Przedsiębiorczości, Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 2,
Lekcje z przedsiębiorczością w tle i Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3. W ramach ewaluacji
przeprowadzono badania ankietowe, wywiady indywidualne i grupowe z nauczycielami i
metodykami z Ukrainy bezpośrednio zaangażowanymi w projekty ORE. Efektem naszej pracy był
raport, który ORE udostępnia do pobrania na swojej stronie1.
Wyniki ewaluacji zostały zaprezentowane przez iSEE na konferencji podsumowującej działania ORE
dotyczące promocji nauczania przedsiębiorczości na Ukrainie.

Дослідження-оцінка
проектів проведених
Центром Розвитку Освіти (ORE)
у партнерстві
з Львівським Обласним Інститутом
Післядипломної Педагогічної Освіти
(ЛОІППО)

1

Szczegółowe opisy ewaluowanych projektów są dostępne na stronie ORE (http://www.ore.edu.pl/wydzialy/rozwojukompetencji-spolecznych-i-obywatelskich/6610-szkolna-akademia-przedsiebiorczosci), gdzie jest również link
umożliwiający pobranie raportu ewaluacjynego.
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3.3. Pozostała działalność
Instytut Matematyczny PAN. W początkach roku 2015 udzieliliśmy pomocy Instytutowi Matematycznemu
PAN w opracowaniu materiałów konferencyjnych, w szczególności plakatu promującego konferencję
naukową „Geometry of Jets and Fields”, co zapoczątkowało współpracę między naszymi instytutami.

Współpraca ekspercka z organizacjami pozarządowymi. W 2015 r. wspomagaliśmy dwie inne organizacje
pozarządowe: Instytut Spraw Publicznych, we współpracy z którym przeprowadziliśmy w języku ukraińskim
szkolenie „jak korzystać z sondaży” przeznaczone dla działaczy ukraińskich samorządów, oraz Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej, dla której opracowaliśmy – również w języku ukraińskim – rozdział do
podręcznika z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych we wspólnotach lokalnych.
Ewaluacja polityk publicznych w działaniu. Latem 2015 r. nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem
Demokratycznym Wschód (www.tdw.org.pl) oraz ze Wschodnioukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich
(http://totalaction.org.ua), by wspólnie złożyć wniosek do Fundacji Solidarności Międzynarodowej o
sfinansowanie projektu „Ewaluacja polityk publicznych w działaniu”. Projekt dotyczył przeszkolenia 20
badaczy - aktywistów społecznych z Ukrainy w zakresie ewaluacji polityk publicznych. Zakładaliśmy, że tego
rodzaju wiedza i umiejętności staną się wkrótce bardzo potrzebne na Ukrainie wraz z postępującą integracją
tego kraju z Unią Europejską. Niestety, w pierwszym etapie wniosek uzyskał zbyt mało punktów (74 na 100),
by otrzymać finansowanie i znalazł się na liście rezerwowej. Z taką informacją wkroczyliśmy w rok 2016,
kiedy to okazało się, że jednak otrzymujemy wnioskowany grant i możemy realizować nasz projekt. Opis
wspomnianego projektu i jego realizacji znajdzie się w sprawozdaniu za rok 2016.
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W maju 2015 roku Fundacja współfinansowała (w kwocie 2000 PLN) wydanie książki Events over
Endauvours: Image of the Chinese in Zambia and Angola autorstwa Jarosława Jury, Kai Kałużyńskiej i Paula de
Carvalho. Książkę wydało wydawnictwo Jagiellonian University Press, ISBN 978-83-233-3840-6.
W październiku 2015 r. podjęliśmy działania przygotowawcze dla realizacji projektu dotyczącego obrazu
Tajwanu w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Realizacja projektu została czasowo zawieszona ze względu
na brak finansowania, gdyż komponent badawczy projektu wymaga znacznych środków. Złożyliśmy wniosek
o grant do Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, jednak projekt nie został
zakwalifikowany do finansowania. W roku 2016 zamierzamy po raz kolejny aplikować o finansowanie do ww.
fundacji składając zmodyfikowaną wersję projektu.
W listopadzie 2015 r. podjęliśmy działania przygotowawcze dla realizacji projektu z zakresu badania postaw
względem uchodźców oraz przeciwdziałania powstawaniu postaw ksenofobicznych pn. „Postawy względem
uchodźców. Problemy, diagnoza i rozwiązania.” Realizacja projektu została czasowo zawieszona ze względu
na brak finansowania, gdyż komponent badawczy projektu wymaga znacznych środków. Złożyliśmy wniosek
o grant do Fundacji im. Stefana Batorego, jednak projekt nie został zakwalifikowany do finansowania. Trwają
poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania projektu.

Rozdział 4
Odpisy uchwał zarządu fundacji
Lista uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2015 r.
• Uchwała nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za
rok 2014 (1.01.- 31.12.2014)
•

Uchwała nr 2/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok
2014 (1.01.-31.12.2014)

Treść Uchwały nr 1:
Na podstawie par. 18 pkt 2 statutu Fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2014 (1.01.-31.12.2014) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego
na działania statutowe w roku 2015.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w dniu 29 czerwca 2015 r. Potem następują podpisy członków
Zarządu.

Treść Uchwały nr 2:

Na podstawie par. 18 pkt 2 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu
sprawozdania merytorycznego za rok 2014 (1.01.-31.12.2014).
Uchwała została podjęta jednogłośnie w dniu 29 czerwca 2015 r. Potem następują podpisy członków
Zarządu.
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Rozdział 5
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W roku 2015 Fundacja iSEE uzyskała przychody z następujących źródeł:
Wielkość
przychodu (PLN)

Źródło
EKSPERTYZY DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (odpłatna działalność statutowa)

117 500,00

•

Ewaluacja i opracowanie wniosków do Kierunków promocji Polski – etap 1 (MSZ)

29 000,00

•

Ewaluacja i opracowanie wniosków do Kierunków promocji Polski – etap 2 (MSZ)

23 000,00

•

Ewaluacja projektów z zakresu nauczania przedsiębiorczości ukraińskich szkołach (ORE)

49 000,00

•

Opracowanie metodologii badań ewaluacyjnych wśród przedsiębiorców (PARP)

16 500,00

WSPÓŁPRACA Z NGO I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI (odpłatna działalność statutowa)
•

Opracowanie materiałów konferencyjnych dla IMPAN

•

Szkolenie z zakresu badań sondażowych ISP

•

Opracowanie rozdziału podręcznika dla FRDL

DAROWIZNY
•

Darowizny od osób prywatnych

2 800,00
600,00
1 500,00
700,00

13 877,00
13 877,00

INNE

20,33

•

20,33

Przychody finansowe

Ponadto, ze względu na kłopoty z płynnością finansową związaną z realizacją projektu „Imigranci o wysokich
kwalifikacjach na polskim rynku pracy”, Fundacja uzyskała nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 12 000
zł od trzech osób prywatnych. Pożyczka została w całości spłacona w ciągu roku 2015.

Rozdział 6
Informacja o poniesionych kosztach
Koszty poniesione przez Fundację iSEE w 2015 r.
Rodzaj kosztu

Koszt
(PLN)
85 532,00

•

Wynagrodzenia

•

Zużycie materiałów i energii

•

Usługi obce

•

Podatki i opłaty

•

Pozostałe koszty rodzajowe

3 053,15

•

Pozostałe koszty operacyjne

11 335,00

•

Koszty finansowe

1 957,20
24 437,23
140,00

127,14
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Rozdział 7
Osoby pracujące w Fundacji
W roku 2015 w projektach realizowanych przez Fundację iSEE pracowało łącznie 14 osób, w tym:
•

•

Projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach” – 12 osób ze strony iSEE oraz 4 badaczy ze strony
organizacji partnerskiej (Fundacji „Nasz Wybór”). Organizacja partnerska zatrudniała także personel
pomocniczy – osoby do transkrypcji wywiadów.
Projekt „Ekspertyzy dla administracji publicznej” angażował łącznie 7 osób

Część pracy w ramach projektów była wykonywana społecznie.

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 współczesnego Pekinu. Socjolog i socjolingwista. Interesuje się socjologią
komunikowania, problematyka percepcji i kognitywistyką, 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.

7.2. Dane o wynagrodzeniach
Fundacja iSEE nie ma pracowników etatowych, a członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, nie
pobierając za to wynagrodzenia. Prowadzenie strony internetowej Fundacji iSEE również zostały
zrealizowane w ramach pracy społecznej na rzecz Fundacji.
W 2015 r. wynagrodzenia wypłacane były jedynie za prace wykonane w ramach prowadzonych projektów.
Były to wyłącznie umowy o dzieło.

Kwota
(PLN)

Tytuł
Wynagrodzenia tytułem umowy o dzieło (25 umów)

85 532,00

W roku 2015 Fundacja iSEE nie nabyła żadnych nieruchomości ani środków trwałych
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Rozdział 8
Sytuacja finansowa Fundacji
W roku 2015 Fundacja nie udzielała pożyczek.
Fundacja posiada konto w banku Raiffeisen-Polbanku, wysokość środków zgromadzanych na rachunku na
dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 39 796,28 zł
Fundacja nie posiada obligacji, udziałów i akcji w spółkach,
W 2015 r. Fundacja nie zakupiła nieruchomości,
Fundacja nie posiada środków trwałych,
Na dzień 31 grudnia 2015 Fundacja posiadała zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 6970,00 zł: z tytułu
dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 mies. (1897 zł) oraz podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń (5073,00 zł).
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Rozdział 9
Współpraca z podmiotami państwowymi i samorządowymi
Program „Ekspertyzy dla administracji publicznej” jest oparty na współpracy z podmiotami państwowymi.
Wszystkie projekty zrealizowane w ramach tego programu były realizowane w bezpośredniej współpracy z
podmiotami państwowymi.

Rozdział 10
Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
W roku 2015 Fundacja iSEE zapłaciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w sumarycznej
wysokości 6780,00 zł tytułem zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilno-prawnych
z dziesięcioma osobami fizycznymi.
W roku 2015 Fundacja iSEE złożyła deklarację podatkową CIT 8 i CIT 8/O, w których zadeklarowała
przychody w sumie 136 270,33 zł, przy czym koszty uzyskania przychodu wyniosły w sumie 100 324,77 zł.
Dochód został przeznaczony na działalność statutową w roku 2016. Obliczony podatek dochodowy w roku
2016 wyniósł 0 zł.

Rozdział 11
Przeprowadzone kontrole
W roku 2015 w Fundacji iSEE nie były prowadzone żadne kontrole.

Sprawozdanie sporządziła
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Joanna Konieczna-Sałamatin ,
Wiceprezes Zarządu Fundacji ds. Rozwoju Badań

data i podpis

2

Zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Fundacji Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz
(http://www.i-see.org.pl/statut.html), do reprezentowania Fundacji wystarczy podpis jednego członka Zarządu
Fundacji.
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