Sprawozdanie z działalności
w roku 2017

Warszawa, 31 grudnia 2018

Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz
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;
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•

o pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych
o umiędzynarodowienia kształcenia
o działań służących wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej
określenie poziomu zainteresowania poszczególnymi programami NAWA w grupach
docelowych

Uzyskano 232 odpowiedzi, response rate nie przekraczał 15%. Słabe zainteresowanie udziałem w
badaniu odzwierciedlało w pewnym stopniu poziom wiedzy potencjalnych respondentów o
nowotworzonej instytucji, jaką była wówczas NAWA. Zapewne dziś odsetek udzielonych odpowiedzi
byłby znacznie wyższy.
Badanie pokazało, że zarówno naukowcy, jak doktoranci są najbardziej zainteresowani
krótkoterminowymi wyjazdami naukowymi, które podnoszą ich kompetencje, ale nie „wyrywają” z
bieżącego życia naukowego w Polsce. Ponad 3/4 badanych kierowników jednostek wyraziło
przekonanie, że pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni z ich macierzystych
jednostek będą wnioskować o wyjazdy najkrótsze – od 3 do 6 miesięcy. Zdecydowanie najczęściej
wskazywanym celem zagranicznych wyjazdów dla pracowników naukowych, naukowodydaktycznych lub dydaktycznych było prowadzenie badań i/lub udział w projekcie naukowym
(59%) oraz pozyskiwanie materiałów do publikacji naukowych (24%).
Jeśli chodzi o zainteresowanie jednostek aplikowaniem o dofinansowanie w naborach do wybranych
programów NAWA w ciągu dwóch najbliższych lat, to okazało się ono dosyć wysokie. Każdym z
wymienionych programów była zainteresowana ponad połowa respondentów. Największym
zainteresowaniem cieszyły się: program wsparcia tworzenia warunków do przyjmowaniu
zagranicznych naukowców i studentów (85%) oraz akademickie partnerstwa międzynarodowe
(77%).
Kierownicy jednostek, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety, wyrazili zainteresowanie przede
wszystkim wymianą studentów i pracowników (79% badanych), w dalszej kolejności organizacją
międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów, itp. (66%) oraz opracowaniem publikacji,
artykułów i opracowań w wymiarze międzynarodowym (65%).
W ramach programów wspierających tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia w języku
angielskim prowadzących do uzyskania podwójnego lub wspólnego dyplomu studiów, interesowano
się przede wszystkim dofinansowaniem kosztów wynagrodzenia kadry naukowo-dydaktycznej i
administracyjnej (85% badanych), następnie kosztów podróży, ubezpieczeń i diet dla wizyt
pomiędzy partnerami (70%)
Kolejnym elementem współpracy między iSEE a NAWA było badanie studentów zagranicznych
realizujących w Polsce pełen program kształcenia w języku angielskim. Badanie to zostało
przeprowadzone z wykorzystaniem metod jakościowych. Początkowo planowano przeprowadzić
zogniskowane wywiady grupowe, jednak ze względu na trudności w rekrutacji uczestników
wywiadów zogniskowanych (szczególności z uczelni medycznych), część informacji uzyskano za
pomocą wywiadów indywidualnych.
Celem badania było poznanie preferencji komunikacyjnych kandydatów na studia w Polsce oraz
poznanie, z jakich źródeł informacji i w jaki sposób korzystają osoby wybierające się na studia do
Polski. Badanie miało pokazać również, jaki jest rodzaj poszukiwanych informacji oraz jakiego
rodzaju przekaz wizualny wydaje się kandydatom na studentów najbardziej atrakcyjny. Informacje
uzyskane z tego badania miały zostać wykorzystane do podjęcia decyzji dotyczących:
• wyboru kanałów komunikacji,
• wyboru oprawy graficznej kampanii,
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3.2. Szkolenie ukraińskich działaczy organizacji społecznych w zakresie ewaluacji polityk
publicznych na szczeblu lokalnym
Szkolenia dotyczące ewaluacji polityk publicznych to stały wątek działalności iSEE. W 2017 r. realizowaliśmy
je we współpracy z Towarzystwem Demokratycznym „Wschód” (TDW), która jednak nie została
sformalizowana w postaci umowy, gdyż działalności tej nie towarzyszyły żadne przepływy finansowe.
Działania te wpisały się w proces decentralizacji ustroju administracyjnego Ukrainy, który polega m.in. na
tym, że w sposób dobrowolny tworzone są tam samorządowe gromady, będące w przybliżeniu
odpowiednikiem polskich gmin. Władze nowych jednostek samorządowych po raz pierwszy uzyskują
możliwość prowadzenia „prawdziwych” polityk publicznych, zatem dostarczenie wiedzy na temat ewaluacji
zarówno włądzom lokalnym i pracownikom aparatu samorządowego, jak działaczom organizacji
pozarządowych, wydaje się bardzo przydatne na tym etapie rozwoju państwa ukraińskiego.
Korzystając z wydanego w 2016 r. podręcznika-przewodnika „Ewaluacja polityk publicznych w Ukrainie”
(wydany w języku ukraińskim przez iSEE i TDW) w wersji papierowej i jako e-book (dostępny bezpłatnie na
stronie internetowej iSEE), udzieliliśmy wsparcia eksperckiego przy ewaluacji ex-ante 6 projektów
realizowanych przez ukraińskie samorządy.
Zaangażowanie eksperta iSEE (Joanny Koniecznej-Sałamatin) polegało na:
• Konsultacji doboru projektów do realizacji
• Udziału w prowadzeniu warsztatów dla władz nowych samorządów (skonsolidowanych jednostek
samorządu terytorialnego) w Czernihowie;
• Wsparciu merytorycznym aktywistów lokalnych zbierających dane do ewaluacji;
• Redakcji merytorycznej raportów z ewaluacji oraz ich opracowaniu graficznym (pod pseudonimem
„KotNaPunkcie”). Raporty (w języku ukraińskim) z przeprowadzonych ewaluacji można znaleźć na
stronie głównego realizatora projektu – Towarzystwa Demokratycznego „Wschód” (bezpośredni
link do opisu projektu i raportów: http://www.tdw.org.pl/material,ewaluacja-w-mlodychukrainskich-samorzadach,392.html)

3.3. Pozostała działalność
W listopadzie 2017 r. przedstawicielka iSEE, prof. Bogna Gawrońska Nowak brała udział w
International Brokerage Event w Brukseli. Wyjazd i pobyt został sfinansowany ze środków
prywatnych prof. Gawrońskiej-Nowak.
Celem udziału w tym wydarzeniu było nawiązanie współpracy naukowej w ramach europejskiego
programu ramowego Horyzont 2020. iSEE poszukiwał partnerów do współpracy w ramach badań
nad migracjami. Niestety mimo kilku przeprowadzonych rozmów, w roku 2017 nie udało się nam
nawiązać efektywnej współpracy. Nawiązane kontakty zaowocują jednak współtworzeniem i
rozwijaniem sieci, o której finansowanie ISEE chce wystąpić w ramach inicjatywy Unii Europejskiej
COST (planowane jest składanie wniosku o finansowanie w roku 2019).
Eksperci ISEE byli zaangażowani w serię interdyscyplinarnych analiz dotyczących wolnego handlu.
Seria analiz została zapoczątkowana udziałem prof. Bogny Gawrońskiej-Nowak w konsultacjach i
wizycie studyjnej w Brukseli poświęconych tematyce wprowadzenia umowy CETA, a
zorganizowanych przez Polskie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na przełomie 2016 i 2017
roku. Znacząca część analizowanego materiału została opublikowana:
1. Joanna Dzialo, Bogna Gawronska-Nowak and Ziemowit Stanczyk (ISEE), What do we
really know about the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Facts versus
myths? Trying to understand social expectations, International Journal of Business and
Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), 2017, vol. 11, issue 1, 52-60
Sprawozdanie iSEE | Strona 7 z 11

DAROWIZNY
•

4 365,00
4 365,00

Darowizny od osób prywatnych

INNE

12,50

•

12,50

Przychody finansowe

Rozdział 6
Informacja o poniesionych kosztach
Koszty poniesione przez Fundację iSEE w 2017 r.
Koszt
(PLN)

Rodzaj kosztu
•

Wynagrodzenia

•

Zużycie materiałów i energii

•

Usługi obce (w tym wynajem biura)

•

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

•

Koszty finansowe

0,00

18 680,00
130,55
11 188,95

Rozdział 7
Osoby pracujące w Fundacji
W roku 2017 w projektach realizowanych przez Fundację iSEE pracowały i otrzymywały
wynagrodzenie łącznie 4 osoby, w tym:
• Adam Gendźwiłł
• Joanna Konieczna-Sałamatin
• Dorota Niewulis
• Jędrzej Stasiowski
W ramach wszystkich realizowanych projektów część pracy była wykonywana społecznie. W
szczególności, pracę społeczną na rzecz Fundacji wykonywali Rafał Brudziński i Magdalena
Chojnowska – przy projektach związanych z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej; Joanna
Konieczna-Sałamatin i Kateryna Pryshchepa – przy projektach związanych ze szkoleniem
ukraińskich urzędników samorządowych i działaczy społecznych; Bogna Gawrońska-Nowak i
Ziemowit Stańczyk – w badaniach naukowych nad skutkami wprowadzenia umowy CETA z
perspektywy państw-sygnatariuszy.
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
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Rozdział 10
Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
W roku 2017 Fundacja iSEE zapłaciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w
sumarycznej wysokości 2202,00 PLN tytułem zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie
umów cywilno-prawnych z czterema osobami fizycznymi.
W roku 2017 Fundacja iSEE złożyła deklarację podatkową CIT 8 i CIT 8/O, w których zadeklarowała
przychody w sumie 37577,50 zł, przy czym koszty uzyskania przychodu wyniosły w sumie 30321,42
zł. Dochód został przeznaczony na działalność statutową w roku 2018. Obliczony podatek
dochodowy w roku 2017 wyniósł 0 zł.

Rozdział 11
Przeprowadzone kontrole
W roku 2017 w Fundacji iSEE nie były prowadzone żadne kontrole.

Sprawozdanie sporządziła
Joanna Konieczna-Sałamatin1,
Wiceprezes Zarządu Fundacji ds. Rozwoju Badań

data, podpis

1

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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