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Fundacja „Centrum Cyfrowe”  
Sprawozdanie z działalności  

za rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
Fundacja „Centrum Cyfrowe” powołana została w 2015 r. przez Fundację Projekt: Polska 
oraz fundatorów: Szymona Gutkowskiego, Igora Ostrowskiego i Aleksandra Tarkowskiego, 
w związku z potrzebą wydzielenia jednostki o nazwie Centrum Cyfrowe z Fundacji Projekt: 
Polska. Fundatorzy uznali, że rozrastająca się działalność Centrum Cyfrowego, jej profil i 
marka wymagają oddzielnej osobowości prawnej.  
 
Rok 2016 to pierwszy rok, w którym udało się pozyskać granty na działalność merytoryczną 
oraz po raz pierwszy złożyć wnioski na dofinansowanie działań w kolejnych latach do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec roku rozpoczęliśmy 
przygotowania do przejścia zakładu pracy z Fundacji Projekt: Polska w zakresie 
obejmującym zespół Centrum Cyfrowego od początku 2017 r. Tym samym przygotowaliśmy 
podwaliny pod stabilne i pewne funkcjonowanie fundacji prowadzącej różnorodne projekty 
realizujące naszą misję.  
 
Z przyjemnością prezentujemy drugie sprawozdanie z działalności Fundacji „Centrum 
Cyfrowe”, które ujmuje rok działalności merytorycznej, kiedy to rozpoczęliśmy realizację 
kluczowych dla nas projektów z dziedziny otwartości w edukacji. Otwartość w edukacji 
promowaliśmy w Polsce jako ważny element edukacji cyfrowej, rozwinęliśmy je też poza 
granice naszego kraju, w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadziliśmy też działania 
mające na celu wzmocnienie znaczenia wyjątku edukacyjnego od prawa autorskiego w 
Polsce i na poziomie Europejskim. 
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Podstawowe dane Fundacji 
 
Fundacja “Centrum Cyfrowe” z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 29, 00-159 wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 22.10.2015 ze statystycznym numerem 
identyfikacyjnym w systemie REGON 362801136. 
 
Zarząd: dr Aleksander Tarkowski, Prezes Zarządu 
 
Fundacja została powołana w celu wspierania: 

a) rozwoju społeczeństwa cyfrowego, 
b) projektów mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,- 
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 
 

Działalność statutowa 
 

PRAWO AUTORSKIE A EDUKACJA 
 
Prawo autorskie dla edukacji było dla nas, jako jednego z kluczowych członków 
stowarzyszenia COMMUNIA, strategicznie ważnym w 2016 r. tematem. Stowarzyszenie 
Communia, którego jesteśmy aktywnym członkiem, jest jedną z nielicznych organizacji 
zajmujących się tym wątkiem w propozycji Komisji Europejskiej. Od połowy 2016 roku 
budujemy koalicję organizacji i ekspertów z sektora edukacji, opowiadających się za 
wzmocnieniem wyjątku edukacyjnego. Byliśmy też zaangażowani w opracowanie koncepcji 
kampanii „Make Copyright Right for Education Right Now” oraz w przeprowadzenie 
badania nowoczesnych praktyk edukacyjnych i wpływu na nie prawa autorskiego. 
 
Jako COMMUNIA wzięliśmy udział w obradach komitetu WIPO do spraw prawa autorskiego. 
Razem z Creative Commons zabieraliśmy głos w dyskusjach o wyjątku edukacyjnym. 
Traktujemy to jako początek działań rzeczniczych na poziomie globalnym - do WIPO 
wracamy w maju 2017.   
 
Zaangażowaliśmy się w konsultacje prawnoautorskie prowadzone przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udało nam się zbudować koalicję popierającą nasze 
postulaty umożliwiające korzystanie z wyjątku edukacyjnego nie tylko nauczycielom i 
szkołom, ale także innym podmiotom prowadzącym działania edukacyjne, w tym muzeom, 
bibliotekom i organizacjom.  
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OTWARTA EDUKACJA  
 
Aktywnie wspieraliśmy działania Koalicji Otwartej Edukacji. W wakacje 
współorganizowaliśmy kolejną edycję zjazdu członków KOED, który odbył się w sierpniu w 
Katowicach i zebrał około 40 przedstawicieli organizacji członkowskich. 
 
Nasze działania policy były też skupione na ponownym stworzeniu relacji z nową 
administracją publiczną. W 2016 roku udało nam się wzmocnić relację z Ministerstwem 
Cyfryzacji (istotnym z punktu widzenia edukacji cyfrowej) oraz nawiązać kontakty z 
pracownikami resortu edukacji, odpowiedzialnymi za edukację cyfrową i innowacje. 
 
Równocześnie dużo energii poświęciliśmy na rozszerzenie naszych działań na skalę 
europejską. Na zorganizowane w kwietniu w Krakowie Open Educational Resources Policy 
Forum zaprosiliśmy ponad 60 działaczy, ekspertów i urzędników z ponad 30 krajów. To 
jedyne takie wydarzenie poświęcone wdrażaniu polityk otwartościowych w edukacji.  
 
Od połowy roku Alek Tarkowski był zaangażowany w przygotowanie konferencji OER17, 
planowanej na kwiecień 2017 – pełni w niej rolę co-chair, razem z Josie Fraser z UK. 
Wreszcie pod koniec roku rozpoczęliśmy tworzenie sieci regionalnej wspierającej polityki 

Open Educational Resources w naszym regionie (dzięki wsparciu 
uzyskanemu z Hewlett Foundation).   
 
W tym czasie opublikowaliśmy też raport „Global Open Policy 
Report”, opracowany przez międzynarodowy zespół złożony z 
członków Open Policy Network, kierowany przez Alka 
Tarkowskiego. Celem raportu było przedstawienie stanu rozwoju 
polityk otwartościowych w 4 obszarach (edukacja, nauka, dane, 
dziedzictwo), w ponad 30 państwach na świecie. To jeden z 
nielicznych raportów tego rodzaju, ujmujących razem różne 
rodzaje polityk otwartościowych.  
 

 
 

KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH 
 
W 2016 roku przeprowadziliśmy ewaluację projektu MegaMisja Fundacji Orange. 
Megamisja to ogólnopolski  program  edukacyjny skierowany do świetlic działających 
w szkołach podstawowych, który ma zadanie podnoszenie kompetencji cyfrowych 
nauczycieli i uczniów w wieku 6-10 lat. Nauczyciele zyskują dostęp do zasobów 
szkoleniowych z zakresu edukacji medialnej, dzieci zapraszane są do świata gry, gdzie 
pokonywanie kolejnych etapów zadań uczy je jak świadomie i bezpiecznie korzystać 
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z technologii cyfrowych. Projekt wykorzystuje wyniki badań przeprowadzonych 
we wrześniu 2015 w szkołach w całej Polsce przez zespół badawczy Centrum Cyfrowego. 
 
Na zamówienie Ministerstwa Rozwoju przygotowaliśmy też i przeprowadziliśmy 
trzy szkolenia dla pracowników MR z zakresu stosowania licencji Creative Commons i 
otwartości zasobów publicznych. Na zamówienie Ministerstwa Cyfryzacji wypracowaliśmy 
standard dotyczący optymalnego sposobu i zakresu prowadzenia szkoleń oraz zajęć 
animacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do grupy 65+ w działaniu 
3.1  POPC. 
 
 

Działalność gospodarcza  
 
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji: 

a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (PKD 72.19.Z); 

b) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
c) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z); 
e) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 
f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 
g) Działalność pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych (PKD 85.59.B); 
h) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 
i) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
j) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 

 
 

Uchwały zarządu  
 
W 2016 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2016 z dn. 10 października 2016 r., której kopia 
stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 
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Dane finansowe: 

1. Wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł     
 

 Przychody Udział % 
Przychody razem: 485 076,64 100,00 
Statutowe: 422 008,84 87,00 
- odpłatne świadczenia statutowe 0,00  
- dotacje ze źródeł publicznych 0,00  
- pozostałe dotacje  421 713,79  
- przychody finansowe 295,05  
- pozostałe przychody operacyjne 0,00  
Dz. gospodarcza 63 067,80 13,00 

 
 

2. Wysokość poniesionych kosztów 
 

Koszty 194 346,62 
- realizacja celów statutowych 44 363,26 
- administracyjne 79 079,60 
- działalność gospodarcza  70 903,75 
- pozostałe koszty 0,01 

 
 

3. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk  

  
  

zatrudnieni 

Na stanowiskach nierobotniczych 
 

1 
Na stanowiskach robotniczych 

 
0 

Wyłącznie w dz. gospodarczej 
 

0 
OGÓŁEM 

 
1 

 
 

4.   Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację, z wyodrębnieniem 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  

 
Wynagrodzenia Kwota 
- podstawowe 18 966,30 
- premie 0,00 
- nagrody  0,00 
- w tym łącznie w działalności gospodarczej 16 929,30 

Ogółem 18 966,30 
 



 
 
 
 
 
 

 

/ przełączamy społeczeństwo na cyfrowe 6 

 
5. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia 

 
Nie wystąpiły. 

  
6.   Wynagrodzenia z umów zlecenia 

 
 Kwota 
Wynagrodzenia brutto 42 314,00 

Ogółem 42 314,00 
 

  
7. Informacje o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem 

według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 

 
Nie wystąpiły. 

  
8. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku 
 

Nazwa banku Saldo na 
31.12.2016 

Credit Agricole 133 680,81 
Credit Agricole 220 295,05 

Ogółem 353 975,86 
  

  
9. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
Nie wystąpiły. 

  
10. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie 
 
Nie wystąpiły. 

  
11. Nabyte pozostałe środki trwałe 

 
Nie wystąpiły. 
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12. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych  

 
Aktywa Kwota 

Aktywa trwałe 0,00 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 
Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 
Należności długoterminowe 0,00 
Inwestycje długoterminowe 0,00 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 
Aktywa obrotowe 362 425,86 
Zapasy 0,00 
Należności krótkoterminowe 8 450,00 
Inwestycje krótkoterminowe 353 975,86 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 
Udziały (akcje) własne 0,00 

Ogółem 362 425,86 
  

Zobowiązania Kwota 
1. Jednostek powiązanych 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług 0,00 
b) inne 0,00 
2. Pozostałych jednostek 6 477,83 
a) kredyty i pożyczki 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług 1 615,00 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń 4 862,83 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 
i) inne 0,00 

Ogółem 6 477,83 
 
  

 
13. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym 
tej działalności  

 
Nie wystąpiła. 
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14. Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także o 
składanych deklaracjach podatkowych.  

 

W związku z przeznaczeniem całego zysku na działalność statutową Fundacja nie jest 
płatnikiem podatku dochodowego. Roczne zeznanie CIT-8 zostało złożone 30.03.2016 we 
właściwym Urzędzie Skarbowym 

15. Kontrole w fundacji w okresie sprawozdawczym i ich wyniki 
 
Nie wystąpiły. 

 
 
 

Prezes Zarządu Aleksander Tarkowski …………………………………………………………… 

 
Warszawa 14 czerwca 2017 
 


