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Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

Punkt I.  

Fundacja Rektorów Polskich 

Siedziba i adres: ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 24 kwietnia 2002 r.  

Numer KRS:  0000106747 

REGON: 015185203 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

- Prezes Fundacji, Członek Zarządu   prof. Jerzy Woźnicki 

      ul. Jodłowa 10; 05-110 Jabłonna  

- Członek Zarządu    prof. Ewa Chmielecka 

      ul.   Wesołowskiego 16; 04-691 Warszawa 

- Członek Zarządu    prof. Andrzej Kraśniewski 

      ul. Polnej Róży 6A m. 86; 02-798 Warszawa 

   

Celami statutowymi Fundacji są: 

- działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkolnictwa wyższego,  

- wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających 

na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, a także wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i 

młodych pracowników naukowych. 

 

Punkt II.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez (§7 Statutu Fundacji)  

 promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury, 

 działanie na rzecz upowszechniania wyższego wykształcenia oraz równości szans edukacyjnych 

młodzieży, 

 popularyzowanie oferty instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia, 

 wyróżnianie osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej, 

 promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i działań na rzecz kształcenia ustawicznego, 

 prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących strategicznych zagadnień edukacji i 

nauki, z uwzględnieniem uwarunkowań integracji europejskiej, 
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 prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska akademickiego w Polsce,  

 prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań, dotyczących polityki oświatowej w jej interakcji 

ze szkolnictwem wyższym, 

 monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz na 

styku szkolnictwa średniego i wyższego,  

 tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz służenie 

pomocą w organizacji zespołów badawczych, stosownie do zadań i potrzeb zainteresowanych 

instytucji, 

 udział w przedsięwzięciach na rzecz kultury narodowej, 

 promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,  

 inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach nauki, edukacji i kultury narodowej 

oraz upowszechnianie jej wyników, 

 służenie pomocą osobom i instytucjom, zajmującym się doskonaleniem systemu edukacji i badań 

naukowych, 

 współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką szkolnictwa 

wyższego i nauki, 

 organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów, 

 wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnień szkolnictwa wyższego i 

nauki. 

We wrześniu 2004 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Cały zysk z tej 

działalności Fundacja przeznacza na realizację swych celów statutowych. 

Fundacja Rektorów Polskich współdziała z Fundacją „Instytut Społeczeństwa Wiedzy” w realizacji 

celów statutowych obu fundacji na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. FRP tworzy warunki 

lokalowe i techniczne dla realizacji zadań statutowych Instytutu Społeczeństwa Wiedzy oraz wspiera 

działania podejmowane przez ISW. 
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Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

W 2017 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące 
działania: 
 
1. Zorganizowanie XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i 

kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich 

2. Wspieranie prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawą 2.0, w których 

aktywnie uczestniczyli przedstawiciele FRP. 

a. Prace Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (KSPSW) 

b. Prace Zespołu Rady NKN „Ustrój i Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym” 

3. Zrealizowanie projektu „Poziom 5 – brakujące ogniwo cz. IV” - stanowiącego kontynuację 

zrealizowanego w latach 2013-2016 projektu „Piaty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Szkolnictwo wyższe”, obejmującego: 

a. Seminarium „Poziom 5 ram kwalifikacji – szansą dla uczelni? – 20 stycznia 2017 r. 

b. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe”- 

25 września 2017 r. 

c. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby 

szkolnictwa wyższego” 8 grudnia 2017 r. 

4. Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, 

społeczeństwo, rynek pracy”, Warszawa, 14 marca 2017 r. 

5. Wspólne działania FRP i firmy Pearson obejmujące m.in. stałe konsultacje monitorujące zmiany w 

systemie szkolnictwa wyższego, a w tym zmiany w oświacie, mające znaczenie dla szkolnictwa 

wyższego. 

6. Projekt Edukacja Plus 2017-2019 : Program szybkiego rozwoju cyfrowego społeczeństwa w 

oparciu o edukację elektroniczną 

7. Realizacja projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” etap II - 

prowadzony w ramach partnerstwa strategicznego FRP i firmy Public Consulting Group Polska. 

8. Zorganizowanie wizyty delegacji Związku Rektorów Ukrainy w Polsce w dniach 12-16 listopada 

2017 r.  

9. Zorganizowanie wspólnie z PCG Polska Międzynarodowej Konferencji Liderów Zarządzania 

Uczelnią LUMEN 2017 – 13-14 listopada 2017 roku 

10. Przeprowadzenie wspólnie z PCG Polska Konkursu LUMEN 2017 – 13 listopada 2017 r. 

11. Zorganizowanie wspólnie z Plagiat.pl Konferencji „Współczesne wyzwania w zarządzaniu 

uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania” – 23 maja 

2017 r. 
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12. Wspieranie organizacji Cyklicznej konferencji naukowej pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" 

zainicjowanej przez SGH 

13. Inne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym: 

• Spotkanie z ekspertami European University Association (EUA) w ramach projektu 

USTREAM (uniwersytety na rzecz skutecznego, efektywnego i autonomicznego 

zarządzania) – 14 lipca 2017 r. 

• Udział z referatem w Międzynarodowym seminarium na temat Polityki Edukacyjnej w 

Kijowie  

• Udział w Międzynarodowym seminarium EUA “National and institutional approaches 

to delivering efficiency” w Dublinie 

14. Zorganizowanie Jubileuszowego ogólnopolskiego seminarium poświęconego aktualnym 

problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 8 września 2017 r., związanego z 15 rocznicą 

utworzenia FRP. 

15. Zrealizowanie wielu przedsięwzięć w ramach prowadzonego w sposób ciągły projektu pn. 

„Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” 

 

 

1. XIX Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i 

kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich - akces do uczestnictwa w Szkole 

zgłosiło 36 uczelni, które delegowały do udziału 64 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły 

złożyły się moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej 

tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:  

• nowe uwarunkowania prawne działania uczelni 

• zmiany w instrumentarium zarządczym w uczelniach 

• cyfryzacja uczelni – nowe propozycje i wyzwania 

W ramach sesji równoległych, organizowanych osobno dla kanclerzy i kwestorów, sformułowano 

wnioski, które zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia 

kadr kierowniczych szkół wyższych w ramach partnerstwa strategicznego KRASP – FRP 

(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  
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• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b. rola FRP: 

• opracowanie koncepcji Szkoły,  

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

• przeprowadzenie Szkoły w dniach 4 - 7 czerwca 2017 r., a ponadto:  

• Prezes Fundacji pełnił funkcję przewodniczącego obrad i lidera Szkoły oraz jednego z 

wykładowców, 

 

2. Prace nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawą 2.0, w których 

uczestniczyli przedstawiciele FRP z Prezesem jako przewodniczącym oraz z adiunktem 

naukowo-badawczym z Fundacji jako sekretarzem 

2a. Prace Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (KSPSW) 

       wspierane przez FRP 

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (KSPSW) została powołana 17 listopada 

2016 r. przez Prezydium KRASP na kadencję 2016-2020, w porozumieniu z Radą Główną Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z udziałem ekspertów delegowanych przez Radę Główną. Komisja działa przy 

wsparciu Fundacji Rektorów Polskich, w szczególności w sprawach organizowania posiedzeń 

zespołów Komisji. 

W ramach Komisji powołany został Zespół Redakcyjny (6 osób) oraz Zespół Konsultantów (10 osób). 

Do zadań KSPSW KRASP należało przygotowanie własnych propozycji tekstu wybranych rozdziałów i 

regulacji o strategicznym znaczeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. 

Ustawy 2.0, a także uzasadnienie merytoryczne proponowanego brzmienia wnioskowanych 

przepisów. 

W wyniku prac Komisji powstało 9 Raportów opracowanych przez Zespół Redakcyjny pod redakcją 

Prezesa FRP prof. Jerzego Woźnickiego: 

 Raport nr 1. Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0 

 Raport nr 2. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni 

 Raport nr 2.1 Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni 

 Raport nr 3 Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Przepisy ogólne. Pracownicy 

 Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część I 
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 Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część II 

 Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część III 

 Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część IV 

 Raport nr 5 Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie 

przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

Raporty przedstawione zostały MNiSW oraz środowisku akademickiemu, m.in. na witrynie FRP. 

Celem KSPSW KRASP było, aby zawarte w Raportach usystematyzowane informacje i propozycje 

poprawek do wybranych fragmentów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, po ich 

ewentualnym uwzględnieniu przez MNiSW, służyły doskonaleniu treści regulacji oraz finalnego tekstu 

projektu Ustawy. 

     

   2b. Prace Zespołu Rady NKN „Ustrój i Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym” wspierane przez FRP 

Pierwsze posiedzenie Zespołu Rady Narodowego Kongresu Nauki „Ustrój i Zarządzanie w Szkolnictwie 

Wyższym” odbyło się w dniu 13 stycznia 2017 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim z 

udziałem Przewodniczącego Rady NKN prof. Jaroslawa Górniaka. Do zadań Zespołu Rady NKN „Ustrój 

i Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym” należało: wypracowanie propozycji ideowych do przyszłych 

regulacji prawnych w projekcie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) w 

sprawach governance in HES, ustroju i organów uczelni, a także zarządzania strategicznego w 

szkolnictwie wyższym; wsparcie merytoryczne Konferencji Programowej w czerwcu 2017 r., wsparcie 

merytoryczne programu dedykowanej sesji na temat ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym na 

Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu 2017 r.; wspieranie debaty środowiskowej na 

temat ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym.  

Członkowie Zespołu brali udział w trzech posiedzeniach organizowanych przez FRP (w Krakowie, 

Warszawie, Łodzi) oraz w dziewięciu konferencjach NKN. Podejmowali aktywne działania 

merytoryczne, przedstawiając swoje opracowania i propozycje opublikowane w formie dwóch 

dokumentów: „Wnioski i rekomendacje Zespołu Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym Rady 

Narodowego Kongresu Nauki. Część I: Model ustrojowy uczelni i jej organy”, „Rekomendacje Zespołu 

dotyczące wybranych zagadnień sfery governance”. Materiały przygotowane przez Zespół zostały 

przekazane Przewodniczącemu Rady NKN Jarosławowi Górniakowi, a także przedstawione 

Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi oraz opublikowane na stronie NKN i na łamach Forum 

Akademickiego. 
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(przedsięwzięcia zrealizowane, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Rada Narodowego Kongresu Nauki 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b. rola FRP: 

• Biuro Fundacji zapewniło obsługę organizacyjną posiedzeń Zespołu Redakcyjnego i 

Zespołu Konsultantów KSPSW KRASP 

• Prezes FRP pełnił rolę Przewodniczącego KSPSW KRASP i Zespołu Rady NKN „Ustrój i 

zarządzanie w szkolnictwie wyższym” 

• Adiunkt naukowo – badawczy FRP pełniła rolę Sekretarza KSPSW KRASP i Zespołu 

Rady NKN „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym” 

• FRP i ISW wspólnie udostępniały swoje zasoby 

 

3. Projekt „Poziom 5 – brakujące ogniwo cz. IV” - stanowi kontynuację zrealizowanego w 

latach 2013-2016 projektu „Piaty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe”.  

Celem projektu realizowanego od 2013 r. przez Fundacje Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z firmą 

Pearson Central Europe, było rozpoznanie zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu 

polskiego szkolnictwa wyższego kwalifikacji 5. poziomu PRK oraz potencjalnych skutków takiego 

kroku, z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych oraz analizy potrzeb polskiej gospodarki i 

społeczeństwa. 

Obecny system szkolnictwa wyższego opisany w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) oferuje, 

jako pierwszy stopień kształcenia, studia ulokowane na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 

Polska Rama zwiera 8 poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, lokujący się pomiędzy 

świadectwem maturalnym (poziom 4) a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6). Na poziomie 5. 

obecnie nie jest przyznawana żadna, wydawana przez szkoły wyższe, kwalifikacja pełna. Zatem z 

punktu widzenia szkolnictwa wyższego jest to poziom „pusty”. 

Wyniki badań prowadzonych w ramach części I, II, III i IV projektu potwierdziły, że 5. poziom może 

stanowić ważny czynnik rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, zaś uczelnie widzą w programach 

prowadzących do uzyskania kwalifikacji na poziomie 5. PRK interesującą szansę na nową formę 

edukacji – zapewniającą dobrą jakość kształcenia, wychodzącą naprzeciw potrzebom studentów, 
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pracodawców i samych uczelni, lepiej integrującą ofertę szkół polskich z programami bolońskiego 

„krótkiego cyklu”. 

Rezultaty przeprowadzonych badań silnie wspierają ideę, aby programy 5. poziomu znalazły się w 

ofercie polskich szkół wyższych. Projektowana nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 

zwana Ustawą 2.0, daje dobrą możliwość stworzenia zaplecza prawnego poziomu 5 dla szkolnictwa 

wyższego. 

W ramach realizacji IV części projektu, opracowano i wydano monografię pt. „Poziom 5 - brakujące 

ogniwo? Podsumowanie.”  pod red. E. Chmieleckiej i N. Kraśniewskiej. Publikacja ta zakończyła serię 

trzech książek dotyczących 5. Poziomu, przygotowanych i opublikowanych w ramach projektu 

„Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego w latach 2013-2016. Monografia została 

wydana w nakładzie 450 egz. i przekazana nieodpłatnie uczelniom członkowskim KRASP (KRePSZ) 

oraz innym zainteresowanym organizacjom i podmiotom. 

(przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Firma Pearson Central Europe  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

• Politechnika Warszawska – filia w Płocku 

• Uniwersytet Warszawski 

• Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

• Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

• Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego 

• Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza 

• Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy 

• Szkoła Główna Handlowa 

b) rola FRP: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Projektu  

• Biuro Fundacji zapewniło obsługę organizacyjną Zespołowi Wykonawców Projektu 

• Członek Zarządu FRP pełnił funkcję lidera projektu 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby, a ponadto:  
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3a. Seminarium „Poziom 5 ram kwalifikacji – szansą dla uczelni? – 20 stycznia 2017 r. - udział w 

seminarium wzięło 30 osób: członkowie zarządu FRP, przedstawiciele firmy Pearson Central Europe, 

przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz reprezentanci 

uczelni zaangażowanych w projekt. 

Głównym celem seminarium było przedyskutowanie, w gronie zaproszonych interesariuszy, 

zagadnień 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji jako potencjalnego obszaru kształcenia w ramach 

szkolnictwa wyższego. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z wynikami badań projektu „Poziom 

5 – brakujące ogniwo?” realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z firmą Pearson Central Europe w 

latach 2013-2016. W szczególności przedstawione zostały wyzwania i potencjalne praktyczne korzyści 

dla uczelni.  

Podczas seminarium przedstawiono zamierzenia i prace MEN i MNiSW odnośnie 5. poziomu PRK, 

omówiono rozwój kapitału ludzkiego w Polsce a kształcenie na 5. poziomie PRK, przybliżono 

rozwiązania/doświadczenia innych krajów w kształceniu na 5. poziomie. Cztery uczelnie 

zaangażowane w projekt zaprezentowały wybrane programy kształcenia lokujących się na poziomie 

5: programista-operator centrów obróbkowych CNC, varsavianista, kosmetologia, studia pomostowe 

na kierunku technologia chemiczna. Odbyła się również dyskusja panelowa, w której udział wzięli: 

prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW – prof. Jolanta Choińska – Mika, Rektor PWSZ w 

Elblągu prog. Zbigniew Walczyk, vice prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości -  

Mariola Szymańska – Koszczyc. Uczestnicy seminarium uznali, że wprowadzenie studiów „krótkiego 

cyklu” do systemu szkolnictwa wyższego jest szansą dla uczelni. Studia 5. poziomu ocenione zostały 

jako atrakcyjna oferta odpowiadająca na potrzeby uczelni jak i studentów.  

 (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 20 stycznia 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Instytut Badań Edukacyjnych 

• Uniwersytet Warszawski 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

• Fundacja Warszawski Instytut Bankowości 

b) rola FRP 
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• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, w tym jej przewodniczenie  

• organizacja i obsługa Seminarium – 20.01.2017 r.,  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby, a ponadto:  

• członkowie Zarządu Fundacji byli wykładowcami Seminarium 

3b. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe”- 25 

września 2017 r. – udział w seminarium wzięło 40 osób: członkowie Zarządu FRP, przedstawiciele 

firmy Pearson Central Europe, przedstawiciele pracodawców i ministerstw zainteresowanych 

implementacją 5. poziomu w systemie edukacji i szkoleń.   

Celem Seminarium była dyskusja nad regulacjami dotyczącymi 5. poziomu przedstawionymi w 

projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 19.09.2017r na tle propozycji 

przedstawionych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, a 

także kwestie zapotrzebowania przez rynek pracy osób posiadających kwalifikacje 5 poziomu PRK w 

perspektywie zachodzących zmian demograficznych, społecznych i gospodarczych oraz idei uczenia 

się przez całe życie. 

Głównym wnioskiem z dyskusji był postulat podjęcia wspólnych, skoordynowanych działań w sprawie 

doprecyzowania i rozszerzenia regulacji dotyczących 5. poziomu w Ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Fundacja Rektorów Polskich zadeklarowała prowadzenie, we współdziałaniu z 

Pearson Central Europe, dalszych prac na rzecz wprowadzenia kształcenia na 5. poziomie w 

szkolnictwie wyższym, w szczególności publikując Raporty KSPSW i dokumenty RGNiSW, oparte na 

rezultatach kilkuletniego projektu dotyczącego 5. poziomu PRK (realizowanego wspólnie przez 

Fundację Rektorów Polskich i firmę Pearson Central Europe) 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 25 września 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Badań Edukacyjnych 

b. rola FRP 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, w tym jej przewodniczenie  

• organizacja i obsługa Seminarium – 25.09.2017 r.,  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby, a ponadto:  

• członkowie Zarządu Fundacji byli wykładowcami Seminarium. 
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3c. Seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa 

wyższego” 8 grudnia 2017 r. – udział w seminarium wzięło 40 osób: członkowie Zarządu FRP, 

przedstawiciele firmy Pearson Central Europe, przedstawiciele uczelni. 

Spotkanie odbyło się tuż po zakończeniu trzymiesięcznych konsultacji społecznych dotyczących 

zaprezentowanego we wrześniu 2017 r. projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. 

projektu Ustawy 2.0. Dyskusja nad potrzebą i możliwością ulokowania przez uczelnie programów na 

tym poziomie jest szczególnie ważna w kontekście oczekiwanych nowych rozwiązań systemowych. 

Poziom 5. jest istotnym ogniwem kształcenia w innych krajach jako tzw. „krótki cykl” boloński, z 

programami kończącymi się dyplomem typu „Associate Degree”. 

Podczas seminarium przedstawiono zagadnienia 5. poziom w projektach ustawy 2.0: opracowanych 

przez MNiSW i KRASP we  współdziałaniu z RGNiSW, omówiono kwestie 5. poziomu w odniesieniu do 

rozwoju kapitału ludzkiego i pożądanej jakości kształcenia, a także przybliżono 5. poziom z 

perspektywy doświadczeń międzynarodowych rynków pracy. 

W czasie Seminarium przedstawiono również wybrane fragmenty ze stanowiska Minister Edukacji 

Narodowej A. Zalewskiej wobec Ustawy 2.0 ogłoszonego w ramach uzgodnień międzyresortowych. 

Kilkakrotnie i w zdecydowanie pozytywny sposób Pani Minister odwoływała się do prac nad 5. 

poziomem PRK prowadzonych w FRP. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 8 grudnia 2017 r., w 

ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Badań Edukacyjnych 

b. rola FRP 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, w tym jego przewodniczenie  

• organizacja i obsługa Seminarium – 08.12.2017 r.,  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby, a ponadto:  

• członkowie Zarządu Fundacji byli wykładowcami Seminarium 

 

4. Ogólnopolska Konferencja „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek 

pracy”, Warszawa, 14 marca 2017 r. 



 
14 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2017 

Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom 

otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników 

badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru 

kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego. 

W Konferencji wzięło udział około 180 uczestników - rektorów i prorektorów ds. kształcenia uczelni 

członkowskich KRASP, KRePSZ, rektorów uczelni niepublicznych, pracodawców, studentów, kanclerzy 

szkół wyższych, interesariuszy ZRK, dyrektorów szkół ponadpodstawowych. 

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich, 

prof. Aleksander Bobko - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Szmidt - 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odnośnie prowadzonych prac 

nad poziomem 5 PRK wypowiedzieli się m. in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (Bartłomiej Banaszak), Ministerstwa Edukacji Narodowej (dyr. Urszula Martynowicz) oraz 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. dr hab. Zbigniew Marciniak). Gościem specjalnym 

konferencji był Hans Daale - General Manager of LEIDO Foundation z Holandii.  

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Piaty poziom Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe.”  oraz dyskusja w trakcie Konferencji nad potrzebą i możliwością 

ulokowania przez uczelnie programów na poziomie 5, przyczyniły się do umieszczenia zagadnienia 5. 

poziomu w projekcie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, tzw. Ustawy 2.0.   

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 14 marca 2017 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Instytut Badań Ekonomicznych 

• Zespół Promotorów Bolońskich 

b) rola FRP: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Konferencji   

• organizacja i obsługa Konferencji – 14.03.2017 r.,  

• Prezes i członkowie Zarządu Fundacji byli wykładowcami Konferencji. 
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5. Wspólne działania FRP i firmy Pearson obejmujące m.in. stałe konsultacje monitorujące 

zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, a w tym zmiany w oświacie, mające znaczenie 

dla szkolnictwa wyższego. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia miały miejsce cykliczne spotkania Prezesa FRP i kierownictwa 

firmy Person mające na celu przedstawienie przez Prezesa FRP planowanych zmian w systemie 

szkolnictwa wyższego, a w tym w oświacie w związku z trwającymi pracami nad Ustawą 2.0, 

obejmującymi kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. W trakcie 

spotkań przedstawione zostały również treści Raportów Komisji ds. Strategicznych Problemów 

Szkolnictwa Wyższego KRASP zawierających propozycje zmian do wybranych działów/rozdziałów w 

tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przedsięwzięcie kontynuowane, 

realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

b. rola FRP 

• organizacja i obsługa spotkań 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

6. Projekt Edukacja Plus 2017-2019 : Program szybkiego rozwoju cyfrowego społeczeństwa w 

oparciu o edukację elektroniczną 

Celem projektu jest skuteczne wprowadzenie do przestrzeni publicznej zupełnie nowej jakości 

działania Państwa, poprzez szybki rozwój społeczeństwa o kompetencjach cyfrowych i pozytywna 

zmiana rzeczywistości polskich szkół poprzez skuteczną cyfryzację, opartą o zasadę, w które 

uczeń i nauczyciel otrzymują na czas edukacji tablet z nielimitowanym bezpiecznym Internetem 

działającym poprzez najszybszą sieć LTE oraz komplet cyfrowych materiałów edukacyjnych. 

Dostarczane jest to w formie usługi, a więc kompletnego pakietu, łączącego technologię, 

najnowocześniejszą formę nauki, najlepsze podręczniki, ćwiczenia, lektury oraz ubezpieczenie i 

odpowiednie procesy wspomagające. W ramach realizacji projektu w 2017 r. FRP przygotowała 

raport pt. „Edukacja elektroniczna w Polsce. Koncepcja, cele i możliwości wprowadzenia 

rozwiązań edukacji mobilnej wraz z treściami elektronicznymi w polskim systemie edukacyjnym w 

latach 2017 – 2019”. Dokument zawiera założenia wstępne dla programów pilotażowych, opis 

doświadczeń z edukacją elektroniczną w Polsce, obszary społeczne w których realizacja projektu 

może wprowadzić pozytywną zmianę, a ponadto przedstawia argumenty związane z 
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wprowadzeniem rozwiązań cyfrowych na rynek polski. (przedsięwzięcie kontynuowane, 

realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

b. rola FRP 

• opracowanie koncepcji projektu 

• opracowanie raportu pt. „Edukacja elektroniczna w Polsce. Koncepcja, cele i 

możliwości wprowadzenia rozwiązań edukacji mobilnej wraz z treściami 

elektronicznymi w polskim systemie edukacyjnym w latach 2017 – 2019” w ramach 

realizacji projektu  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

7. Projekt badawczy „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” etap II - prowadzony w ramach 

partnerstwa strategicznego FRP i firmy Public Consulting Group Polska. 

Projekt nadzorowany jest przez Radę Programową, której funkcję przewodniczącego pełni Prezes 

FRP prof. Jerzy Woźnicki. W skład Rady weszli prorektorzy uczelni zaangażowanych w projekt. 

W pierwszym etapie projektu zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia 

stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w 

Polsce (ok. 10% populacji studentów). Jedną z najważniejszych obserwacji z pierwszego etapu 

badania była silna koncentracja naboru na studia w niewielkiej liczbie szkół średnich oraz fakt, że 

informacja o ukończonej szkole średniej stanowi lepszy prognostyk sukcesu studenta niż wynik 

egzaminu maturalnego. 

Drugi etap projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” rozpoczęło III posiedzenia Rady 

Programowej Projektu w dniu 31 stycznia 2017 r. zorganizowane w siedzibie FRP, w którym 

udział wzięli reprezentanci uczestniczących w projekcie uczelni, Prezes FRP J. Woźnicki, Prezes 

PCG Polska P. Dmochowski – Lipski oraz CEO Public Consulting Group ze Stanów Zjednoczonych 

W. S. Mosakowski. 

Celem drugiego etapu projektu było prowadzenie analiz skoncentrowanych na zwiększaniu 

wskaźnika retencji w badanych uczelniach (tj. zaangażowania studentów w proces dydaktyczny i 

przeciwdziałania ich przedwczesnemu wypadaniu ze studiów). Do uczestnictwa w projekcie 

oprócz dziesięciu szkół wyższych zaangażowanych w I etapie, zaproszono kolejne dziesięć uczelni. 

Projekt „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych został zaprezentowany w dniu 9 lutego 2017 

roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XXIX posiedzenia 
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plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie otworzył Minister J. Gowin 

oraz Przewodniczący Rady Programowej Projektu prof. J. Woźnicki. (przedsięwzięcie 

kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

• Firma PCG Polska 

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

• Politechnika Wrocławska 

• Politechnika Krakowska 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

• PWSZ Gniezno 

• PWSZ Ciechanów 

• Uniwersytet Warmińsko – Mazurski 

• Akademia im. Leona Koźmińskiego 

• Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP 

• Prezes Fundacji pełnił funkcję  przewodniczącego Rady Programowej Projektu 

• Biuro Fundacji zapewniało obsługę organizacyjną posiedzeń Rady Programowej 

Projektu 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 
8. Wizyta delegacji Związku Rektorów Ukrainy w Polsce w dniach 12-16 listopada 2017 r.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia FRP zorganizowała, przy wsparciu KRASP i RGNISW, wizytę 

delegacji Związku Rektorów Ukrainy w Polsce w dniach 12-16 listopada 2017 r.  

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie w dniu 14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy pomiędzy KRASP i 

FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej, w obecności Sekretarza Stanu, 

Ministra A. Bobko oraz przedstawicieli Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich. W spotkaniu wzięli udział 

także m.in. Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce oraz dr Natalia Łukova-Czujko, radca 

ministra edukacji i nauki Ukrainy.  

Celem podpisanej umowy jest podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu 

charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres. 
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 Podczas wizyty w Polsce, rektorzy z Ukrainy wzięli udział w debacie panelowej na temat 

przywództwa w uczelni i sztuki rektorstwa w ramach III Konferencji dla liderów zarządzania 

uczelniami LUMEN 2017. FRP zorganizowała także spotkania członków delegacji URHEIU z 

przedstawicielami władz rektorskich i środowiska akademickiego wybranych uczelni w Warszawie 

i Krakowie oraz zwiedzanie tych obiektów. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniach 12-16 listopada 2017 r. ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

• Firma PCG Polska 

•  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

• Uniwersytet Jagielloński 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

c) rola FRP: 

• opracowanie i przygotowanie projektu treści trójstronnej umowy 

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z wizytą delegacji 

rektorów ukraińskich w Polsce  

• przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków delegacji 

 

9. Międzynarodowa Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2017 – 13-14 listopada 

2017 r. 

FRP objęła patronatem merytoryczny Projekt LUMEN, którego celem jest budowa trwałej platformy 

komunikacji i wymiany doświadczeń dla rektorów, kanclerzy, menedżerów i innych osób 

profesjonalnie zarządzających polskimi uczelniami. Założenia projektu LUMEN realizowane są za 

pośrednictwem Międzynarodowej Konferencji, Konkursu dla uczelni i portalu informacyjnego. 

W roku 2017 FRP podejmowała m.in. następujące działania w związku z organizacją Konferencji 

LUMEN: opracowała merytoryczną koncepcję i program Konferencji we współpracy z PCG, 

przygotowała listę mówców i moderatorów oraz gości, udzieliła wsparcia w pozyskiwaniu 

patronatów, udzieliła pomocy w przygotowaniu materiałów konferencyjnych, zorganizowała w 

siedzibie FRP spotkanie konsultacyjne moderatorów sesji panelowych, które poprowadził Prezes FRP 
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przygotowała wkład merytoryczny do materiałów marketingowych oraz artykułów zapowiadających 

Konferencje. 

Konferencja LUMEN 2017 odbyła się w dniach 13 i 14 listopada w Warszawie. W wydarzeniu wzięło 

udział około 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, 

prorektorów, kanclerzy i menedżerów ze 155 instytucji z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyli 

także liczni goście zagraniczni, a wśród nich reprezentacja związku rektorów ukraińskich oraz 

przedstawiciele firm wspierających sektor uczelniany ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. 

Konferencję uroczyście otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości 

powitali CEO Public Consulting Group Inc. - William S. Mosakowski, prezes FRP prof. Jerzy 

Woźnicki oraz Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt.  MNiSW reprezentowali podsekretarz 

stanu prof. Łukasz Szumowski, oraz dyrektor biura Ministra - Piotr Müller, który w imieniu 

Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny do gości konferencji. 

Tematyka konferencji skoncentrowana była na praktycznych konsekwencjach wdrożenia 

proponowanej przez MNiSW Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawy 2.0. Analizie 

poddano zarówno aspekty miękkie tj. przywództwo czy autonomia jak i prawne, finansowe, a także 

te związane z udziałem interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią. 

Konferencja LUMEN organizowana będzie co roku. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniach 13-14 listopada 2017 r. ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

b) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma PCG Academia 

• Firma PCG Polska 

• Bank Zachodni WBK - Santander Universidades  

• Firma Pearson CEE 

• Dziennik „Rzeczpospolita”. 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

d) rola FRP: 

• prace przy opracowywaniu koncepcji Konferencji 

• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu uczestników i partnerów 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby podczas spotkań konsultacyjnych 

• pomoc w organizacji i obsłudze Konferencji – 13-14.11.2017, a ponadto: 

• Prezes Fundacji pełnił rolę moderatora panelu o znaczeniu strategicznym podczas 

Konferencji. 
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10. Konkurs LUMEN 2017 –  finał i ogłoszenie listy laureatów 13 listopada 2017 r. 

W ramach realizacji Projektu LUMEN FRP przy współpracy z firmą PCG Academia zorganizowała 

Konkurs LUMEN 2017. Celem Konkursu było wyróżnienie osób lub zespołów odpowiedzialnych za 

realizację projektów w trzech obszarach efektywnego zarządzania uczelnią: w kategorii rozwój 

(realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni), zarządzanie 

(innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni) i 

współpraca (kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami 

naukowymi, społecznością lokalną). O nagrody mogli ubiegać się kanclerze, dyrektorzy, 

menedżerowie, lub nauczyciele akademiccy zaangażowani w proces zarządzania uczelnią. 

Powołana została wspólnie przez FRP i PCG Academia - Kapituła Konkursu złożona z praktyków 

zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: Dziennika Rzeczpospolita, 

Banku Zachodniego WBK - Santander Universidades oraz firmy Pearson. Konkurs był realizowany w 

trzech etapach: Etap I (Zgłaszanie) – zgłaszanie kandydatów do nagród przez upoważnione osoby; 

Etap II (Nominacje) – wybór kandydatów nominowanych do nagród przez członków Kapituły oraz 

ogłoszenie listy nominowanych do nagród w porządku alfabetycznym; Etap III (Wybór) – wybór osób i 

uczelni wyróżnionych przez członków Kapituły.  

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie LUMEN odbyła się 13 listopada 2017 r. podczas 1 dnia 

Konferencji LUMEN 2017. Statuetki LUMEN 2017 otrzymali: Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w kategorii Rozwój, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w kategorii 

Zarządzanie, oraz Akademia Leona Koźmińskiego w kategorii Współpraca. Ponadto Kapituła Konkursu 

zdecydowała się wręczyć trzy nagrody specjalne dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia wykraczające poza 

formalne ramy kategorii konkursowych. Konkurs LUMEN organizowany będzie co dwa lata. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 13 listopada 2017 r, ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma PCG Academia 

• Firma PCG Polska 

• Bank Zachodni WBK - Santander Universidades  

• Firma Pearson CEE 

• Dziennik „Rzeczpospolita”. 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

b) rola FRP: 

• Prezes FRP pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły Konkursu 
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• prace przy opracowywaniu regulaminu Konkursu 

• przygotowanie propozycji składu i zaproszenie członków Kapituły 

• obsługa administracyjna prac w ramach Konkursu, a w tym tworzenie listy 

rankingowej zgłoszonych kandydatur na podstawie oceny merytorycznej 

dokonywanej przez Kapitułę 

• prowadzenie biura Konkursu i utrzymywanie korespondencji i kontaktów z 

wnioskodawcami i kandydatami do Nagród LUMEN 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby podczas obrad Kapituły Konkursu 

• pomoc w organizacji i przebiegu Konkursu w dniu 13.11.2017  

 

11. Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe 

podwyższające jakość kształcenia i nauczania” – 23 maja 2017 r. 

W dniu 23 maja 2017 r. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie odbyła się konferencja 

naukowa pn. "Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe 

podwyższające jakość kształcenia i nauczania". W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli 

środowiska akademickiego. 

W pierwszej części konferencji odbył się panel ekspercki prowadzony przez Prezesa FRP, prof. Jerzego 

Woźnickiego, dotyczący kwestii zarządzania na uczelni. W panelu uczestniczyli: Marcin Czaja 

(MNiSW) prof. Janina Godłów-Legiedź (Uniwersytet Łódzki), prof. Marek Rocki (rektor Szkoły Głównej 

Handlowej, prof. Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska) oraz Leszek Lewoc (prezes PCG Academia). W 

trakcie debaty podkreślano istotność regularnego podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej m.in. 

poprzez system szkoleń. Ważne jest również doskonalenie na uczelni procesów strategicznych i 

operacyjnych poprzez wdrażanie sprawdzonych modeli zarządczych działających w korporacjach. W 

drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa dotycząca działań służących podnoszeniu 

jakości z wykorzystaniem rozwiązań i procedur antyplagiatowych. Udział w panelu wzięli: dr Mariusz 

Kuziak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl), prof. Aneta Pieniądz 

(Obywatele Nauki) oraz Paulina Jaworska (Urząd Patentowy). Debatowano o najważniejszych 

elementach funkcjonowania systemu antyplagiatowego w szkołach wyższych oraz o przyszłości 

regulacji antyplagiatowych w Polsce. 

Podczas konferencji odbyła się gala wręczenia certyfikatów Educatio Qualis uczelniom, które 

zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i 

aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej w uczelniach. Wyróżnienie otrzymały 

cztery uczelnie: Akademia Pomorska w Słupsku, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 23 maja 2017 r., ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Firma Plagiat.pl 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

• Urząd Patentowy RP 

• Obywatele Nauki 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

• PCG Academia 

b) rola FRP: 

• opracowywanie koncepcji konferencji 

• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna konferencji 

• Prezes FRP był przewodniczącym jednego z paneli Konferencji 

 

12. Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" 

Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" ustanowiona została przez 

Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH pod patronatem 

Fundacji Rektorów Polskich. Konferencja prowadzona była in memoriam prof. Janiny Jóźwiak. 

Powołana została Rada Programowa konferencji, której przewodniczącym został Prezes FRP prof. 

Jerzy Woźnicki.  U podstaw decyzji o uruchomieniu konferencji legło przekonanie, że na uczelniach 

zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji 

najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty 

akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby najmłodszych pracowników nauki 

przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje.  

Konferencje poświęcone były zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu 

Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. 

Zaproszenia do udziału w konferencjach kierowane były do wybitnych uczonych, powierzając im 

referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, doktorantów, proponując im 

prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.  

W roku 2017 odbyły się 4 edycje konferencji:  
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• 3 marca 2017 - edycja I – Polityka publiczna a kapitał ludzki 

• 2 czerwca 2017 - edycja II – Relacje pomiędzy polityką (-ami) publiczną a rozwojem 

kapitału ludzkiego 

• 27 października 2017 - edycja III -  Polityka edukacyjna: szkolnictwo wyższe 

• 15 grudnia 2017 - edycja IV - Dialog jako narzędzie tworzenia i prowadzenia polityki 

publicznej 

                   (przedsięwzięcie zrealizowane, ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej 

Konferencji 

• członkowie Zarządu FRP byli wykładowcami w ramach poszczególnych edycji 

Konferencji 

• członek Zarządu FRP był jednym z organizatorów Konferencji i członkiem Rady 

Programowej 

• adiunkt naukowo – badawczy FRP była jednym z panelistów 

 

13. Przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. (przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane 

w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

• Spotkanie z ekspertami European University Association (EUA) w ramach projektu 

USTREAM (uniwersytety na rzecz skutecznego, efektywnego i autonomicznego zarządzania) 

– 14 lipca 2017 r. 

W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się spotkanie z ekspertami 

European University Association (EUA).  

Ze strony EUA udział w spotkaniu wzięli: Thomas Estermann - Director for Governance, Funding and 

Public Policy Development, Veronika Kupriyanova - Policy & Project Officer oraz Julia Iwinska - 

Director of Strategic Planning, Central European University (USTREAM partner). Fundację Rektorów 

Polskich reprezentowali członkowie Zarządu prof. prof Jerzy Woźnicki, Andrzej Kraśniewski, Ewa 

Chmielecka oraz dr Iryna Degtyarova adiunkt naukowo – badawczy. W spotkaniu uczestniczył 

również prof. Zbigniew Marciniak, wiceprzewodniczący RGNiSW. 

Podczas spotkania T. Estermann przedstawił założenia projektu USTREAM oraz związane z nim dalsze 

planowane działania m.in. prowadzenie cyklu seminariów poświęconych zagadnieniom uczenia się 
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przez całe życie i prowadzenia dialogu politycznego, a także poinformował o organizowanym 18 -19 

października 2018 r. w Barcelonie - 4th EUA Funding Forum. Następnie prof. J. Woźnicki przedstawił 

realizowane przez FRP projekty w obszarze governance w szkolnictwie wyższym, a także działalność 

Fundacji związaną z rozwojem polityki publicznej oraz podkreślił istotną rolę KRASP i RGNiSW w 

działaniach na rzecz zmian w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych. 

• Międzynarodowe seminarium na temat Polityki Edukacyjnej w Kijowie  

Prezes FRP prof. J. Woźnicki wziął udział w międzynarodowym seminarium na temat polityki w nauce 

i szkolnictwie wyższym, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. w Kijowie, w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki Ukrainy. Organizatorami seminarium były Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk 

w Kijowie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. 

Warsztaty stanowią kontynuację serii seminariów i konsultacji z partnerami europejskimi w sprawie 

reformy nauki na Ukrainie. W trakcie seminarium zostały wygłoszone 2 wykłady: prof. J.Woźnickiego 

pt. „Proces legislacyjny w szkolnictwie wyższym w świetle doświadczeń organów przedstawicielskich 

środowiska akademickiego w Polsce” oraz wykład Przewodniczącego Rady NCN w latach 2010-2016 

prof. Michała Karońskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nt. „ System 

finansowania badań naukowych w Polsce”. Po których odbyła się dyskusja. 

 

• Międzynarodowe seminarium EUA “The second USTREAM peer learning seminar. National and 

institutional approaches to delivering efficiency” w Dublinie 

Adiunkt naukowo-badawczy FRP Iryna Degtyarova (PhD) wzięła udział w międzynarodowym 

seminarium EUA „The second USTREAM peer learning seminar “National and institutional 

approaches to delivering efficiency”, realizowanego w ramach projektu USTREAM. Seminarium 

odbyło się w Dublinie w Royal College of Physicians of Ireland, w dniach 4-5 grudnia 2017 r.  

Seminarium poświęcone było m.in. inicjatywom na poziomie systemowym (krajowym) realizowanych 

w Irlandii w odpowiedzi na cele polityki państwa w rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. 

Przedyskutowane zostały inicjatywy sektorowe i instytucjonalne oparte na współpracy i 

współdziałaniu sektorowym w obszarach wsparcia administracyjnego, badań, kształcenia i uczenia 

się, a także wybrane inicjatywy typu studia przypadku. W trakcie seminarium uczestnicy w ramach 

grup dyskusyjnych podzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie zapewniania i podnoszenia 

skuteczności działania uczelni.  

 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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• European University Association (EUA) 

• Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. 

• Rada Rektorów Ukrainy (URHEiU) - Union of Rectors of Higher Educational 

Institutions of Ukraine) 

• Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie 

• Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie – Ukraina 

 

b)   rola FRP   

• zorganizowanie w siedzibie FRP spotkania z ekspertami European University 

Association (EUA) 

• udział Prezesa FRP w międzynarodowym seminarium i spotkaniach w Kijowie 

• wygłoszenie wykładu przez Prezesa FRP podczas międzynarodowego seminarium 

• wizyty robocze przedstawicieli FRP w uczelniach zagranicznych 

• udział adiunkta naukowo – badawczego FRP w międzynarodowym seminarium w 

Dublinie 

 

14. Jubileuszowe ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju 

szkolnictwa wyższego – 8 września 2017 r., w seminarium wzięli udział członkowie Zgromadzenia 

Fundatorów FRP i ISW oraz zaproszeni goście – łącznie 60 osób  

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy 

miało charakter Jubileuszowy w związku z XV-leciem działalności FRP-ISW , odbyło się w dniu 8 

września 2017 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosława  Gowina. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Fundacji w Warszawie. 

W trakcie Zgromadzenia prof. Jerzy Woźnicki przedstawił referat sprawozdawczy podsumowujący 15 

lat działalności think-tanku FRP – ISW a także zaprezentował wybrane przedsięwzięcia aktualnie 

realizowane wspólnie z partnerami strategicznymi: KRASP (KRePSZ) i KRZaSP, Pearson Central 

Europe, PCG Polska, Plagiat.pl, WSiP oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi.   

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wicepremier i Minister. Jarosław 

Gowin, który przekazał gratulacje z okazji XV – lecia działalności Fundacji, podkreślając znaczenie 

obywatelskiej inicjatywy rektorów – założycieli Fundacji, a także przedstawił najważniejsze założenia 

nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Honorowy Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, w swoim wystąpieniu okolicznościowym 

podkreślił znaczenie realizowanej przez Fundację misji działania na rzecz rozwoju szkolnictwa 
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wyższego i nauki oraz uczelni i środowiska akademickiego. Natomiast Przewodniczący KRASP prof. 

Jan Szmidt przedstawił informacje o bieżących pracach Komisji KRASP i FRP nad Ustawą 2.0.   

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości. 

Uczestnicy Zgromadzenia w swych wystąpieniach wysoko oceniali osiągnięcia FRP-ISW podkreślając 

dorobek Fundacji oraz znaczenie rezultatów osiąganych w ramach licznych projektów realizowanych 

na rzecz uczelni akademickich. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 8 września 2017 r., w ramach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

•     Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy  

b)   rola FRP 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, 

• Przewodniczący Rady Fundacji pełnił funkcję Przewodniczącego Seminarium, 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby. 

 

15. Projekt pn. „Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” (przedsięwzięcie kontynuowane, 

realizowane w ramach nieodpłatnej dla szkół wyższych działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z 

Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 

• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  

• wybrane uczelnie członkowskie KRASP 

b)   rola FRP  

• opracowywanie i przedstawienie prezentacji, wykładów inauguracyjnych, referatów 

w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów 

• objęcie patronatem merytorycznym przedsięwzięć realizowanych przez uczelnie, 

instytucje zajmujące się zagadnieniami szkolnictwa wyższego m.in. programu dla 

przyszłych liderów  szkolnictwa wyższego na Ukrainie pn. „Innowacyjny uniwersytet 

i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem”. Program realizowany jest 

wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu 

MNiSW. 

• wizyty robocze przedstawicieli  FRP w uczelniach członkowskich KRASP(KRePSZ) 

 



` 
27 

Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

Punkt III.  

Fundacja  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

 

Punkt IV. Uchwały Zarządu FRP 

W 2017 r. Zarząd nie podejmował uchwał. Zarząd FRP dokonywał szczegółowo protokołowanych 

ustaleń organizacyjno-programowych, obradując na odbywających się kilka razy w roku wspólnych 

posiedzeniach Zarządów FRP  i ISW (w 2017 r. odbyło  się 7 takich posiedzeń). Zarządy FRP i ISW 

współpracują na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. 

Uchwały były podejmowane przez Radę Fundacji. Odpisy tych uchwał stanowią załącznik do 

niniejszego sprawozdania. 

 

Punkt V.  Informacja o uzyskanych przychodach 

Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2017 roku:      1.146.460,54 zł  

W tym: 

Nadwyżka przeniesiona z lat poprzednich:  -     322.088,66 zł 

Przychody z działalności statutowej           -                 805.176,50 zł  

(seminaria ,szkoły letnie ,publikacje)      

Przychody finansowe (prowizje bankowe)                      -        3.195,35 zł 

Pozostałe przychody   (darowizny)                                        -         1.000,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny                                                 -                   2.099,50 zł  

Pozostałe przychody operacyjne                             -               0,00 zł 

 

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2017 roku :          824.371,88 zł                                                                              

     w tym: 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :                      615.615,80 zł      

- wynagrodzenia ekspertów, wykładowców,  

    analityków naukowo-badawczych                     -                          203.645,79 zł          

- koszty seminariów i konferencji                              -                        379.975,96 zł  

- koszty publikacji                                                         -                           31.994,05 zł       

b) koszty administracyjne:                                         208.667,75 zł      

       w tym: 

- zużycie materiałów i energii        -                               14.619,90 zł   
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- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -             46.314,66 zł 

- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                        -           139.427,82 zł    

- amortyzacja         -                              2.796,17 zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                      -               5.509,20 zł         

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)        -                     88,33 zł          

 

Punkt VII.  

W roku obrotowym 2017 stosowano zasady rachunkowości wynikającej z ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r.nr.76  poz. 694  z  późn . m.) 

Fundusz założycielski Fundacji  wynosi :                                                   16.200,00 zł. 

a) na dzień 31.12.2017 Fundacja posiadała środki pieniężne :          516.800,48 zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                             516.800,48 zł.    

- środki pieniężne w kasie:                                                                          0,00 zł.   

b) w 2017 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2017 roku :         974.632,71 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2017 roku:                                         29.843,36 zł 

     (zobowiązania krótkoterminowe) 

e)  w okresie sprawozdawczym FRP zatrudniała 4 osoby na etacie. 

 

Punkt VIII.    

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe. 

 

Punkt IX. 

1. Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu  

– 0,00 zł 

2. Udzielone przez fundację pożyczki –  0,00 zł 

3. Nabyte przez fundację obligacje oraz wielkość objętych udziałów lub akcji w spółkach prawa 

handlowego – 0,00 zł 

4. Nabyte przez fundacje nieruchomości i środków trwałych – 0,00 zł 
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Punkt X. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2017: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych -                    2.192,00 zł        

- dot. rozliczeń z ZUS                       -         6.541,15 zł 

- dot. podatku dochodowego od osób prawnych   -                                0,00 zł  

- dot. podatku VAT       -                               0,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

 

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4r i VAT 7 oraz CIT 8.   

 

Punkt XI. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
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Fundacja Rektorów Polskich 

ul. Górnośląska 14 

00-432 Warszawa 

 

 

frpfund@mbox.pw.edu.pl 

www.frp.org.pl 

tel. +22 621 09 72 

fax + 22 621 09 73 

 

 


