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Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 
rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania 
merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego 
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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, 
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− prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących strategicznych zagadnień edukacji i 

nauki, z uwzględnieniem uwarunkowań integracji europejskiej, 

− 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” współtworząc 

think tank FRP-ISW, na rzecz  realizacji celów statutowych obu fundacji, na podstawie umowy z dnia 2 

stycznia 2004 r. W szczególności FRP tworzy warunki dla realizacji zadań statutowych Instytutu 

Społeczeństwa Wiedzy oraz wspiera finansowo działania podejmowane przez ISW. 

 

Punkt III.  

W okresie sprawozdawczym partnerami strategicznymi Fundacji Rektorów Polskich były następujące 

instytucje: 

• Politechnika Warszawska – patron instytucjonalny i partner wiodący 
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• Pearson Central Europe 

• Public Consulting Group Polska 

• PCG Academia 

• Plagiat.pl 

• Wydawnictwo Naukowe PWN 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

W 2019 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące 

działania realizowane przez lub przy wsparciu FRP-ISW: 

1. Zorganizowanie XXII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla 

kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich. 

2. Wspieranie realizacji przez PW na zlecenie MNiSW kolejnego etapu Projektu Polsko - 

Ukraińskiego pn. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 

reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni.” 

3. Zakończenie realizacji własnego naukowego Projektu Polsko- Ukraińskiego FRP: II edycja 

(2016-19). 

4. Wspieranie działań związanych z wdrażaniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w których uczestniczyli przedstawiciele FRP. 

5. Organizowanie i wspieranie prac grupy autorów pracujących na podstawie umowy z Wolters 

Kluwer, nad Komentarzem do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

6. Wspieranie organizacji Konferencji Naukowej „Transformacja akademickiego szkolnictwa 

Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019” - 28-29.10.2019 r. 

7. Realizacja projektu „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” przez Fundację Rektorów 

Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. 

7.1. Zorganizowanie w dniu 16 kwietnia 2019 r. Konferencji pn. „Edukacja dla 

przyszłości – jakość kształcenia”   

8. Kontynuacja projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji” wspólnie z firmą Pearson 

Centrale Europe. 

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

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

wyższego. 

10. Zorganizowanie wspólnie z PCG Academia, Międzynarodowej Konferencji Liderów Zarządzania 

Uczelnią LUMEN 2019 – 19 listopada 2019 roku. 

11. Zorganizowanie wspólnie z PCG Academia Konkursu LUMEN 2019 – 19 listopada 2019 r. 



 
6 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2019 

12. Zorganizowanie wspólnie z firmą Plagiat.pl kolejnej w ramach cyklu, konferencji pn. 

„Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać 

innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk”– 29 maja 2019 r. 

13. Wspieranie organizacji Cyklicznej konferencji naukowej nt. "Polityka publiczna a kapitał 

ludzki", zainicjowanej przez SGH. 

14. Udział w wydarzeniach i w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym. 

15. Publikacje członków Zarządu FRP i pracowników FRP 

16. Zorganizowanie dorocznego ogólnopolskiego Seminarium FRP-ISW poświęconego aktualnym 

problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 18 września 2019 r., z udziałem członków 

Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW. 

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

„Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” 

 

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

kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich  

Swój akces do uczestniczenia w Szkole, która odbyła się w dniach 2-5 czerwca 2019 r., zgłosiło 41 

uczelni, które delegowały do udziału 80 swoich przedstawicieli. 

W programie XXII Szkoły znalazły się moduły tematyczne, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 4 

debaty panelowe z udziałem uczestników i zaproszonych ekspertów, o tematyce dotyczącej 

szkolnictwa wyższego, a w tym zwłaszcza wdrażania zmian wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w zakresie: 

• wynagrodzeń, statutów, administracji. 

• zamówień publicznych, finansowania uczelni, ochrony danych osobowych 

• rady uczelni 

• informatyzacji w szkolnictwie wyższym. 

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Jan Szmidt przewodniczący KRASP, Marcin Czaja dyrektor 

Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki MNiSW i Ewa Trojanowska Z-ca Dyrektora; Jarosław 

Oliwa dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, Monika Krasińska dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w Urzędzie Ochrony Danych 

Osobowych, prof. Łukasz Sułkowski prezes PCG Academia, a także prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą. 

Wśród tematów, które dominowały w ramach poszczególnych modułów, należy wyróżnić 

problematykę prac nad statutami w uczelniach. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły 

zmiany w polityce kadrowej w uczelniach z uwzględnieniem przepisów przejściowych i zmieniających 
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się uwarunkowań. Dyskusję i życzliwe przyjęcie wywołały proponowane zmiany w Prawie zamówień 

publicznych.  

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: 

• Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• opracowanie koncepcji Szkoły,  

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

• przeprowadzenie Szkoły w dniach 2 - 5 czerwca 2019 r., a ponadto:  

• Prezes Fundacji pełnił funkcję kierownika i przewodniczącego obrad Szkoły, oraz 

jednego z wykładowców 

 

2. Wspieranie realizacji przez PW na zlecenie MNiSW kolejnego etapu Projektu Polsko - 

Ukraińskiego pn. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 

reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” 

Celem projektu jest realizacja na podstawie dedykowanych badań prowadzonych z poszanowaniem 

wymogów metodologicznych nauk społecznych, procesu współdziałania rektorów polskich i 

ukraińskich w sferze governance in HEIs, w zakresie doskonalenia zarządzania uczelniami z 

poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, w poszukiwaniu pożądanej równowagi między 

samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń własnych obu krajów i 

rozwiązań międzynarodowych.  Działania zaplanowane do realizacji w ramach Etapu II (I-XII 2019) 

zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, pod kierunkiem Lidera Projektu, Prezesa FRP  prof. 

Jerzego Woźnickiego i przy udziale zespołu zarządczego w składzie dwóch osób dla wykonywania prac 

od strony programowej (koordynator programowy, adiunkt naukowo-badawczy FRP dr Iryna 

Degtyarova) i administracyjnej (menedżer projektu, Dyrektor Zarządzająca FRP Marzena Gembara). 

W okresie od  01.01.2019 do 31.12.2019 FRP wspierała PW administracyjnie, kadrowo i merytorycznie 

w realizacji projektu w następujących działaniach: 



 
8 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2019 

- Powołany w ramach projektu Polsko-ukraiński zespół specjalistów ds. badań systemowych, w 

oparciu o wytyczne przygotowane przez Lidera projektu zrealizował dwa badania:  

o I badanie nt. „Finansowanie uczelni: nowe regulacje i mechanizmy” (wywiady 

jakościowe, pogłębione) 

o II badanie nt. „Rankingi uczelni i ich wykorzystanie w rozwoju strategicznym uczelni i 

systemu szkolnictwa wyższego” (ankieta online).  

▪ Pracami zespołu specjalistów kierowała koordynator programowa   

- Zorganizowano dwa wspólne posiedzenia polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów ds. badań 

systemowych w szkolnictwie wyższym pod kierunkiem przewodniczącej Zespołu, koordynator 

programowej. Rezultaty prac Polsko-Ukraińskiego Zespołu Specjalistów ds. badań 

systemowych w szkolnictwie wyższym przedstawione zostały w formie dwóch raportów z 

przeprowadzonych badań (w wersji dwujęzycznej) do wykorzystania w debatach rektorów 

polsko-ukraińskich. Badaniami objęto 25 uczelni polskich i 25 uczelni ukraińskich.   

- W ramach projektu odbyły się 4 wyjazdowe posiedzenia zespołu ekspertów Projektu P-PU, 

których pracami kierował Lider projektu prof. J. Woźnicki, Prezes FRP. Podczas posiedzeń 

opracowywane i konsultowane były raporty i dokumenty przygotowywane przez polsko-

ukraiński zespół specjalistów ds. badań systemowych  do wykorzystania m.in. w debatach 

rektorów polskich i ukraińskich. 

- W ramach projektu zorganizowano dwa Polsko – Ukraińskie Seminaria Rektorów (w kwietniu 

2019 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i październiku 2019 r. w Kijowskim 

Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki). Kluczowym punktem obydwu seminariów 

były debaty z udziałem rektorów polskich i ukraińskich. Pierwsza z nich poświęcona została 

zagadnieniom finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i 

instytucjonalnym, druga  - rankingom w strategiach uczelni. Funkcję moderatora debat pełnił 

prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP. Wynikiem seminariów delegacji KRASP i Związku Rektorów 

Uczelni Ukrainy są Stanowiska wspólne, zawierające wnioski i rekomendacje, które następnie 

kierowane były do ministrów i rektorów obu krajów. 

       (przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

       publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Politechnika Warszawska 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Związek Rektorów Uczelni Ukrainy  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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• Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy 

• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  

• Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki  

b) rola FRP 

• Prezes FRP pełnił funkcję lidera projektu  

• Dyrektor Zarządzająca FRP pełniła funkcję menedżera projektu  

• Adiunkt naukowo-badawczy FRP pełniła funkcję koordynatora programowego 

projektu 

• Asystentka naukowo-badawcza FRP pełniła funkcję członka Zespołu Specjalistów ds. 

Badań Systemowych Szkolnictwa wyższego 

• organizacja i obsługa spotkań zespołu eksperckiego 

• koordynacja prac, organizacja i obsługa posiedzeń Zespołu Specjalistów ds. Badań 

Systemowych Szkolnictwa wyższego 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

3. Zakończenie realizacji własnego naukowego Projektu Polsko- Ukraińskiego FRP: II edycja 

(2016-19) 

I edycja naukowego Projektu Polsko – Ukraińskiego FRP realizowanego we współpracy z ISW została 

zrealizowana w latach 2014-15. Efektem tych prac było opublikowanie dwujęzycznej monografii 

naukowej pt. „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle 

porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje.” 

W ramach II edycji polsko-ukraińskiego projektu badawczego 2016-2019, przeprowadzono badania 

sfery governance w szkolnictwie wyższym1 . Były to badania ankietowe wyższej kadry kierowniczej 

uczelni w Polsce i na Ukrainie. Projekt został zrealizowany przez think-tank FRP – ISW przy poparciu 

narodowych konferencji rektorów obu krajów (KRASP i ZRUU). Projekty I i II edycji zostały w pełni 

sfinansowane ze środków FRP. Wyniki cząstkowe z badań polskich zostały przedstawione w publikacji 

Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP2 oraz w monografii 

„Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu” pod redakcją J. Woźnickiego, 

wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN (zob. pkt.15 pp.4 sprawozdania). 

                                                           
1 Realizatorką badań po stronie polskiej była asystentka naukowo-badawcza FRP mgr N. Kraśniewska, 

realizatorką badań po stronie ukraińskiej była adiunkt naukowo-badawcza dr I. Degtyarova 
2https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/raport_nr_

1_kspsw.pdf 
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W kolejnych latach 2018-19 II edycja własnego projektu Polsko – Ukraińskiego FRP została poświęcona 

badaniom porównawczym sfery governance w szkolnictwie wyższym. Zwieńczeniem badań ukraińskich 

i procesu badań komparatywnych polsko – ukraińskich stało się złożenie przez Irynę Degtyarową, 

adiunkt naukowo-badawczą w Fundacji, własnej rozprawy doktorskiej  opracowanej w FRP pt. „Sfera 

governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie i w Polsce w okresie transformacji”, w ramach 

dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji. Obrona rozprawy miała miejsce w dniu 10 

czerwca 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym, 

którego Rada Naukowa nadała stopień doktora nauk społecznych. 

Głównym celem rozprawy była analiza porównawcza sfery governance w szkolnictwie wyższym na 

poziomie systemowym i instytucjonalnym na Ukrainie i w Polsce. Szczegółowe cele rozprawy 

obejmowały:  1) przeprowadzenie analizy uwarunkowań systemowych funkcjonowania i stanu 

struktur, relacji i procesów, składających się na sferę governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie 

i w Polsce; 2) skonfrontowanie modeli działania reprezentatywnych organów przedstawicielskich jako 

aktorów w polityce publicznej w szkolnictwie wyższym na Ukrainie i w Polsce, z uwzględnieniem 

praktyki partycypacji i dialogu społecznego;  3) określenie pozytywnych i negatywnych uwarunkowań 

wprowadzania zmian dotyczących organów i procesów zarządczych w uczelniach na Ukrainie i w 

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

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• Prezes FRP, prof. Jerzy Woźnicki pełnił rolę Promotora rozprawy doktorskiej 

• Adiunkt naukowo – badawczy FRP przeprowadziła badania na Ukrainie oraz badania 

komparatywne polsko-ukraińskie 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

4. Wspieranie działań związanych z wdrażaniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w których uczestniczyli przedstawiciele FRP. 

4.1. Prezes FRP, prof. J. Woźnicki został członkiem Zespołu ds. monitorowania wdrażania 

reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego  przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w dniu 22 stycznia 2019 r.   

Zgodnie z ministerialnym zarządzeniem do zadań Zespołu należy: monitorowanie wdrażania reformy 

szkolnictwa wyższego i nauki w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki; analizowanie 

efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty; 
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opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy; rekomendowanie 

ministrowi rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy. W roku 2019 Prezes FRP podczas 

posiedzeń Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki przedstawił  

trzy referaty obejmujące następującą tematykę: 

• 5 kwietnia 2019 r. – nt. „Regulacje statutowe: statut, organy, struktura, organizacja uczelni, 

procesy zarządcze” 

• 21 października 2019 r. – nt. „Przegląd rozwiązań statutowych” 

• 8 listopada 2019 r. – nt. „Uprawnienia i sposób działania rady uczelni” 

 

4.2. Organizacyjne wspieranie prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa 

Wyższego KRASP 

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 i z udziałem ekspertów delegowanych przez Radę Główną. Komisja działa przy 

wsparciu organizacyjnym Fundacji Rektorów Polskich. Prezes FRP pełnił rolę Przewodniczącego KSPSW 

KRASP, a adiunkt naukowo – badawczy, Sekretarza Komisji. W ramach Komisji działa Zespół Redakcyjny 

(6 osób) oraz Zespół Konsultantów (10 osób). 

W 2019 r. KSPSW, której działalność była koordynowana logistycznie i organizowana przez FRP, 

podejmowała m.in. następujące działania: 

• Zespół Redakcyjny (ZR) KSPSW KRASP w czerwcu – lipcu 2019 r. – opracował uwagi do Ustawy 

2.0 nadesłane do KRASP i przygotował opinię, którą przekazał przewodniczącemu KRASP.  

• W dniu 10.07.2019 Przewodniczący Komisji KSPSW prof. Jerzy Woźnicki, działając jako redaktor 

naukowy Komentarza przygotowywanego przez członków ZR na podstawie umowy z Wolters-

Kluwer, przekazał MNiSW przygotowany  przez członków Zespołu dokument pt. „Zestawienie 

wybranych problemów o charakterze interpretacyjnym wraz z problemami do rozwiązania w 

pracach zespołu autorów nad komentarzem do ustawy”. 

• Zespół Konsultantów (ZK) na posiedzeniu w siedzibie FRP w październiku 2019 r. zaopiniował 

pozytywnie, przygotowane na podstawie wyselekcjonowanych propozycji korekty niespójnych 

regulacji oraz innych wybranych, wniesionych propozycji przez Zespół Redakcyjny KSPSW 

KRASP, zestawienie tabelaryczne zawierające propozycje KRASP  zmian do Ustawy  2.0 w 

ramach nowelizacji. Dokument został przesłany do MNiSW. 

(przedsięwzięcia kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich   
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• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• 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  

• Adiunkt naukowo – badawczy FRP pełnił rolę Sekretarza KSPSW KRASP  

• Dyrektor Zarządzająca FRP organizowała posiedzenia wyjazdowe Zespołu 

Redakcyjnego 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

5. Organizowanie i wspieranie prac grupy autorów pracujących na podstawie umowy z Wolters 

Kluwer, nad Komentarzem do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Na podstawie umowy z Wolters Kluwer grupa autorów – członków i osoba związana z Zespołem 

Redakcyjnym KSPSW KRASP, na posiedzeniach wyjazdowych w 2019 r. opracowała komentarze do 

poszczególnych artykułów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezes FRP i adiunkt 

naukowo-badawcza FRP są autorami Komentarzy do wybranych Działów Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce.  Prezes FRP prof. J. Woźnicki,  jest autorem 53 komentarzy i  

redaktorem naukowym całości publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, 

wydanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w październiku 2019 r. o objętości 1300 str. Adiunkt 

naukowo – badawczy I. Degtyarova jest autorką 68 komentarzy. 

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych 

przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i 

wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i 

proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania Ustawy problemów. 

Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po 

zmianie przepisów. (przedsięwzięcie zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Wolters Kluwer 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

b) rola FRP: 
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• Dyrektor Zarządzająca i Biuro Fundacji zapewniło obsługę organizacyjną posiedzeń 

wyjazdowych grupy autorów 

• Prezes FRP pełnił rolę redaktora naukowego  

• Adiunkt naukowo – badawcza FRP pełniła rolę Sekretarza prac  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

6. Wspieranie organizacji Konferencji Naukowej „Transformacja akademickiego szkolnictwa 

Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019” - 28-29.10.2019 r. 

Konferencja została zorganizowana na zlecenie MNiSW przez Konferencję Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską, z intencją 

dokonania przeglądu i oceny dorobku procesu przemian w  szkolnictwie wyższym w  Polsce w  okresie 

transformacji 1989-2019, na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz 

nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej. 

Najważniejszym celem organizatorów Konferencji było opracowanie i  przedstawienie analizy działań 

rządów i  uczelni na rzecz reform w  szkolnictwie wyższym w  okresie transformacji ustrojowej w  

naszym kraju, w  celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami, na 

szczeblu rządowym – nad wymaganym przez ustawę dokumentem pn. polityka naukowa państwa 

(Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 6 ust. ust. 1-3), na szczeblu instytucjonalnym – 

strategia rozwoju uczelni (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 23 ust.2 p.3) 

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy. Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy 

polskiej państwowości. Najistotniejszym rezultatem tego przedsięwzięcia jest publikacja 

pokonferencyjna pt. „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 

1989-2019” pod redakcją naukową prof. Jerzego Woźnickiego, przewodniczącego Komitetu 

Naukowego Konferencji. 

W Konferencji uczestniczyło ok. 200 osób zaproszonych przez organizatorów, z udziałem m.in. 

Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Sekretarza stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika prasowego Rządu RP Piotra Müllera, Przewodniczących: RGNiSW, 

PKA, KRD, PS RP, RMN oraz przedstawicieli i ekspertów środowisk akademickich. (przedsięwzięcie 

zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich   

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Politechnika Warszawska  
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b) rola FRP: 

• Prezes FRP pełnił rolę Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji  

• Opracowanie  koncepcji programowej i merytorycznej Konferencji 

• Dyrektor Zarządzająca FRP była członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

• Członkowie Zarządu FRP oraz adiunkt naukowo – badawczy FRP  byli wykładowcami 

w ramach poszczególnych Sesji  Tematycznych Konferencji 

•  wsparcie  w promocji Konferencji, pozyskiwaniu uczestników i partnerów 

• pomoc w organizacji i obsłudze Konferencji – 28-29.10.2019r. 

 

7. Realizacja projektu „Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” przez Fundację Rektorów 

Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. 

Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swym strategiczny partnerem, firmą Pearson Central Europe 

kontynuowała realizację projektu badawczego pod nazwą „Edukacja dla przyszłości – jakość 

kształcenia”.  

W ramach realizacji projektu zainicjowana została dyskusja nad zaktualizowanym rozumieniem pojęcia 

jakości kształcenia wykraczającej poza formalne systemy wewnętrzne i zewnętrzne jej zapewniania. 

Jakość definiowana jest jako doskonalenie i doskonałość, oraz wypełnianie ważnych potrzeb 

społecznych, w tym przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości – a nie tylko jako wypełnianie 

standardów formalnych.  

Rewolucja technologiczna oraz towarzyszące jej zmiany rozumienia i znaczenia pracy ludzkiej, głębokie 

zmiany społeczne, których doświadczamy powodują, że przed społeczeństwami staje wyzwanie 

zmierzenia się z nieprzewidywalną przyszłością. Szczególne zobowiązania mają w tych sprawach 

uczelnie, których głównym zadaniem staje się rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, co pozwoli 

zrozumieć zmiany zachodzące w świecie, sprostać im i podjąć starania ich wykorzystania w interesie 

publicznym i osobistym osób uczących się.  Na znaczeniu traci przygotowanie słuchaczy do aktualnych 

potrzeb otoczenia lub bieżących wymagań konkretnych zawodów. Zyskują na ważności kompetencje 

uniwersalne, przenoszalne, możliwe do wykorzystania w różnych warunkach i pozwalające sprostać 

permanentnej zmianie, co będzie towarzyszyć zawodowej przyszłości naszych studentów.   

W ramach realizacji projektu w 2019 r.: 

• W siedzibie FRP-ISW w dniu 16 kwietnia 2019 r.  zorganizowano Konferencję pn. „Edukacja dla 

przyszłości – jakość kształcenia”  - w ramach konferencji zorganizowano dwa panele eksperckie, 

które dotyczyły rozumienia tego, czym jest (lub powinna być) „edukacja dla przyszłości” i jak jest 

wdrażana w polskich uczelniach. W pierwszym panelu wzięli udział przedstawiciele środowiska 
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akademickiego oraz jego interesariusze. W panelu drugim swoje opinie przedstawili studenci, 

panel prowadzony był przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego, członka zarządu FRP. 

• Wydana została publikacja książkowa pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, pod 

redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej, zawierająca m.in. zbiór refleksji nad temat 

nowego rozumienia terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej oceny – od tradycyjnej akredytacji 

do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów oraz wybrane opisy dobrych praktyk – 

przykładów „edukacji dla przyszłości” (wydana w kwietniu 2019 r. przez Oficynę Wydawniczą PW). 

(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 grupy eksperckiej 

• wypełnianie roli lidera projektu przez członkinię Zarządu FRP 

• opracowanie koncepcji merytorycznej Konferencji 

• organizacja i obsługa Konferencji – 16.04.2019 r. 

• członkowie Zarządu Fundacji przewodniczyli Konferencji 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

8. Kontynuacja projektu pn. „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji” wspólnie z firmą 

Pearson Central Europe. 

Fundacja Rektorów Polski wspólnie z firmą Pearson Central Europe od 2013 r. realizuje projekt pn. 

„Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”. 

W ramach kontynuacji działań w 2019 r. FRP wspólnie z partnerem strategicznym zrealizowała badanie 

pn. „Projektowania i wdrożenia programów kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK w polskich 

uczelniach”  (ankiety, wywiady pogłębione), które ma na celu rozpoznanie, w jaki sposób uczelnie 

wykorzystują możliwości stworzone przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Jakie 

programy kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK zaplanowały na rok akademicki 2019/2020 

lub na lata przyszłe, w jaki sposób połączyły je z programami kształcenia na studiach 6 poziomu 

(licencjackich lub inżynierskich), na jakie bariery natknęły się przy ich projektowaniu i realizacji oraz 

jakie zmiany w zapisach prawnych pomogłyby w dobrym wdrożeniu tych programów. W ramach 

projektu opracowana została ankieta dotycząca planowanych form kształcenia na 5 poziomie 

przez szkoły zawodowe. Ankietę skierowano do wszystkich państwowych wyższych szkół 

zawodowych oraz do wybranych uczelni niepublicznych prowadzących studia o profilu praktycznym.  
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Wyniki badania opublikowane zostaną w kolejnym (już piątym) tomie publikacji FRP pt. „Poziom 5. –

brakujące ogniwo?” wiosną 2020 roku.  

(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 

• Wybrane uczelnie niepubliczne uczestniczące w badaniu 

b) rola FRP: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie badania w ramach projektu  

• Biuro Fundacji wspierało realizację ankiet 

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

• Członek Zarządu FRP pełniła funkcję lidera projektu 

 

9. Wspólne działania FRP i firmy Pearson obejmujące m.in. stałe konsultacje monitorujące 

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

szkolnictwa wyższego. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia obyło się kilka spotkań Prezesa FRP i kierownictwa firmy Person z 

udziałem zaproszonych gości, mających na celu przedstawienie przez Prezesa FRP aktualnych 

informacji dotyczących prac nad Ustawą 2.0, których pozyskanie następowało w ramach tzw. 

obserwacji uczestniczącej (m.in. w pracach Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy 

szkolnictwa wyższego i nauki) z uwzględnieniem mniej znanych szczegółów i zdarzeń.  Wspólnie 

dyskutowano nad zmianami w systemie szkolnictwa wyższego, a w tym w oświacie w zakresie mającym 

znaczenie dla szkolnictwa wyższego w związku z trwającymi pracami, obejmującymi kluczowe zmiany 

systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.  (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 i przedstawienie aktualnych informacji 

• organizacja i obsługa spotkań 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 
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10. Zorganizowanie wspólnie z PCG Academia, Międzynarodowej Konferencji Liderów 

Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019 – 19 listopada 2019 r. 

FRP wspierała i objęła patronatem merytorycznym Projekt LUMEN firmy PCG Polska, 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 oraz Konkursu dla uczelni i 

portalu informacyjnego. 

W roku 2019 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, przygotowała wkład merytoryczny do 

materiałów marketingowych oraz artykułów zapowiadających Konferencje, a ponadto uczestniczyła w 

promocji Konferencji. 

V Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2019 połączona z galą wręczenia nagród w 

Konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym odbyła się w 

dniu 19 listopada 2019 r. w Warszawie.  

Konferencję LUMEN 2019 otworzył prof. Łukasz Sułkowski, prezes PCG Polska, prof. Jerzy Woźnicki, 

prezes Fundacji Rektorów Polskich, oraz prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. 

W gronie prelegentów Konferencji znaleźli się również: Dr hab. Sebastian Skuza, Prof. Wiesław Banyś, 

Prof. Taras Finikov, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, Prof. Wiesław Bielawski, Prof. Michael 

Dobbins, Prof. Zdzisława Dacko-Pickiewicz, Dr Gergley Kovats, Juan Ramon Alegret oraz Piotr 

Pokorny. Uczestnicy debaty panelowej z zagranicy zostali zaproszeni przez Prezesa FRP. 

Przewodnim tematem Konferencji były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0 na poziomie 

uczelni oraz zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W trakcie Konferencji dyskutowano m.in. o 

problemach finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i nowych wyzwaniach w zarządzaniu uczelnią 

wynikających z Ustawy 2.0. Podczas międzynarodowego panelu porównywano również kierunki zmian 

w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym w różnych krajach. 

Dyskusjom towarzyszyły wykłady oraz praktyczne prezentacje rozwiązań informatycznych i 

organizacyjnych wspierających uczelnie w realizacji kluczowych procesów, a tym samym ich misji. 

Uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć rozwiązania oferowane przez PCG Academia, 

Blackboard,  Insperę, Pearson, Veriori, Wolters Kluwer oraz Amazon Web Services (AWS). 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniach 19 listopada 2019 r. ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  
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• Firma PCG Academia 

• Firma PCG Polska 

b) 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 – 19.11.2019 ,a ponadto: 

• Prezes Fundacji pełnił rolę moderatora panelu o znaczeniu strategicznym podczas 

Konferencji. 

11. Zorganizowanie wspólnie z PCG Academia Konkursu LUMEN 2019 – 19 listopada 2019 r.  

W ramach realizacji projektu LUMEN firma PCG Academia we współpracy z FRP zorganizowała Konkurs 

LUMEN 2019. Celem Konkursu organizowanego co 2 lata było wyróżnienie osób lub zespołów 

odpowiedzialnych za realizację projektów w trzech obszarach efektywnego zarządzania uczelnią: w 

kategorii rozwój (realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego 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 PCG Academia i FRP - Kapituła Konkursu złożona ze specjalistów i 

praktyków zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: firma Microsoft, 

firma Pearson Central Europe, firma Blackboard. Rolę przewodniczącego Kapituły Konkursu pełnił 

Prezes FRP, a jej posiedzenia odbywały się w siedzibie Fundacji. 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 19 listopada 2018 r. podczas 

Konferencji LUMEN 2019.  

Laureaci Konkursu LUMEN 2019: 

▪ Kategoria Rozwój: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach za projekt „Centrum symulacji 

medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby 

współczesnej edukacji medycznej” i Akademia Leona Koźmińskiego za projekt „Oględziny 

miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona 

Koźmińskiego”. 
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▪ Kategoria Zarządzanie: Politechnika Łódzka za projekt „Utworzenie Centrum Współpracy 

Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. 

▪ Kategoria Współpraca: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum za projekt 

„Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu za projekt „LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, 

nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”. 

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu trzech nagród specjalnych: 

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uhonorowany za projekt „Deinstytucjonalizacja 

szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,  

• Fundacja Młodej Nauki uzyskała nagrodę za projekt „Polski MOOC”,  

• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za projekt „Utworzenie 

pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju 

certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z 

wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie Biobankowania materiału biologicznego do celów 

naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych” 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 19 listopada 2019 r. ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma PCG Academia 

• Firma PCG Polska 

• Firma Microsoft 

• Firma Pearson CEE 

• Firma BlackBoard 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

b) rola FRP: 

• Prezes FRP pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły Konkursu, a adiunkt naukowo-

badawczy wypełniała obowiązki sekretarza 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 

• pomoc w organizacji i przebiegu Konkursu w dniu 19.11.2019  

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



 
20 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2019 

 

12. Zorganizowanie wspólnie z firmą Plagiat.pl kolejnej w ramach cyklu, konferencji pn. 

„Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać 

innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk” - 29 maja 2019 r. 

W dniu 29 maja 2019 r.  w Warszawie odbyła się cykliczna konferencja naukowa poświęcona 

tematyce jakości kształcenia  w kontekście zjawiska plagiatowania  oraz wyzwań i szans stojących 

przed polską nauką. Organizatorami konferencji była Fundacja Rektorów Polskich  praz Firma 

Plagiat. Pl. Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.  

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji głos zabrali: Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, Prezes 

Plagiat.pl Kamil Nagrodzki oraz Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan 

Szmidt. Prezes FRP, prof. Jerzy Woźnicki wygłosił referat wprowadzający pt. „Fundamentalne 

wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji”.  

Podczas Konferencji odbyły się dwa główne panele eksperckie „Rzetelność i integralność nauki w 

dobie reformy systemu - jak Ustawa 2.0 wpływa na promowanie i przestrzeganie zasad uczciwości 

akademickiej?”, oraz „Jak udoskonalić sposoby zapobiegania plagiatom – innowacyjne rozwiązania 

systemów antyplagiatowych”. Pierwszy panel, którego przewodniczącym był Prezes FRP, dotyczył 

najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na kształtowanie kultury uczciwości 

akademickiej. Prelegentami w pierwszym panelu były m.in. prof. E. Chmielecka, członek Zarządu 

FRP i dr I. Degtyarova, adiunkt naukowo-badawczy FRP. 

Drugi panel dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, 

oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem 

plagiatowania była coraz skuteczniejsza. 

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz eksperci i reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość 

kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w 

Polsce. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 29 maja 2019 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 

• Forum Akademickie 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 
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b) rola FRP: 

• opracowywanie koncepcji merytorycznej Konferencji 

• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna Konferencji 

• Prezes FRP był przewodniczącym jednego z paneli Konferencji, członek Zarządu FRP i 

adiunkt naukowo-badawczy FRP były prelegentami w panelu Konferencji 

 

13. Wspieranie organizacji Cyklicznej konferencji naukowej pn. "Polityka publiczna a kapitał 

ludzki" 

Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" organizowana była przez 

Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH przy wsparciu Fundacji 

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

Prezes FRP prof. J. Woźnicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej 

Konferencji.  Organizowanie konferencji kontynuowane w roku 2019 stworzyło przestrzeń wymiany 

poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych 

członków wspólnoty akademickiej. Jej waga doceniana jest przez najmłodszych pracowników nauki 

przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje.  

W dniu 4 marca 2019 r. w SGH odbyło się, pod przewodnictwem prof. E. Chmieleckiej, członka Zarządu 

FRP spotkanie Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowej „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, 

organizowanej od roku akademickiego 2018/19 przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego SGH, Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 

oraz FRP. 

W roku 2019 odbyła się 1 edycja konferencji:  

• 12 kwietnia 2019 r. - „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego” 

(przedsięwzięcie kontynuowane i realizowane, 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 oraz wykładowcy 

• Członkowie Zarządu FRP byli wykładowcami w ramach Konferencji 
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• Członek Zarządu FRP był jednym z organizatorów Konferencji i członkiem Rady 

Programowej 

• Biuro FRP wsparło organizacyjnie działania związane z przebiegiem Konferencji  

 

14. Udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym.  

• W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Rzeszowie Prezes FRP prof. J .Woźnicki i adiunkt naukowo-

badawczy FRP dr I. Degtyarova wzięli udział w XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem „Ukraina 

po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”, zorganizowanej przez Instytut Studiów Wschodnich. 

Głównym tematem XII Forum była reforma i modernizacji Ukrainy w kontekście 

nadchodzących możliwych zmian w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych 

zaplanowanych na 2019 r. na Ukrainie.  

Prof. J. Woźnicki wystąpił w panelu dyskusyjnym pt. „Inwestycje w przyszłość - współpraca 

międzynarodowa w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego”.  W trakcie debaty prof. J. 

Woźnicki przedstawił  dotychczasowe osiągnięcia polsko-ukraińskiej współpracy 

akademickiej na szczeblu narodowych konferencji rektorów oraz projekt pt. „Polsko-ukraińska 

współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia 

działania uczelni”, który jest realizowany (2018-2021 r.) przez Politechnikę Warszawską przy 

wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z FRP, 

KRASP i Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. 

• W dniach 14-15 lutego 2019 r. Zarząd FRP: prof. E. Chmielecka, prof. A. Kraśniewski, prof. J. 

Woźnicki oraz adiunkt naukowo-badawczy FRP dr I. Degtyarova wzięli udział European 

Learning & Teaching Forum, zorganizowanym przez European University Association (EUA) na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

• W dniach 26-27 lutego 2019 r. adiunkt naukowo-badawcza FRP dr I. Degtyarova wzięła udział 

w posiedzeniu Commission Expert Group on Graduate Tracking Komisji Europejskiej, gdzie 

została skierowana jako członek tej Grupy przez Eurodoc. 

• W dniach 14-15 marca 2019 r.  prof. E. Chmielecka, członek Zarządu FRP wzięła udział w 

seminarium wyjazdowym projektu DASCHE w Durham University (W. Brytania) 

• W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. prof. A. Kraśniewski, członek Zarządu FRP uczestniczył w 

spotkaniu sekretarzy generalnych krajowych konferencji rektorów, posiedzeniu Rady, 

Zgromadzenia Ogólnego oraz dorocznej konferencji EUA w Paryżu 

• W dniach 13-14  czerwca 2019 r. prof. E. Chmielecka, członek Zarządu FRP wzięła udział w 

międzynarodowej konferencji projektu DASCHE w Bremie; wygłosiła referat „Social 

competences in higher education of six European countries” 

http://www.academia.edu/16593761/Analiza_wsp%C3%B3%C5%82pracy_uczelni_polskich_i_ukrai%C5%84skich_na_tle_por%C3%B3wnania_system%C3%B3w_szkolnictwa_wy%C5%BCszego._Wnioski_i_rekomendacje
http://www.academia.edu/16593761/Analiza_wsp%C3%B3%C5%82pracy_uczelni_polskich_i_ukrai%C5%84skich_na_tle_por%C3%B3wnania_system%C3%B3w_szkolnictwa_wy%C5%BCszego._Wnioski_i_rekomendacje
https://www.frp.org.pl/pl/aktualnosci/622-projekt-pn-polsko-ukrainska-wspolpraca-instytucji-przedstawicielskich-reprezentujacych-rektorow-na-rzecz-doskonalenia-dzialania-uczelni.html
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• W dniach 26-27 czerwca 2019 r. Prezes FRP, prof. J. Woźnicki wziął udział jako moderator 

debaty panelowej w II edycji międzynarodowej konferencji poświęconej „Management and 

governance of the University of the future. Research on competitiveness, globalisation and 

development” w Krakowie 

• W dniach 25-27 czerwca 2019 r. prof. E. Chmielecka, członek Zarządu FRP wzięła udział w 

obchodach 20. rocznicy Procesu Bolońskiego w Bolonii 

• W dniach 9-10 września 2019 r w Warszawie Prezes FRP, prof. J. Woźnicki i adiunkt naukowo-

badawczy FRP, dr I. Degtyarova wzięli udział w anglojęzycznej Konferencji pn. Szczyt 

Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej „Rozwój regionalny poprzez współpracę 

międzynarodową (#RegioSummit), gdzie wystąpili w ramach debaty panelowej dotyczącej 

współpracy polsko-ukraińskiej w sferze akademickiej nt „Science. Scientific Cross-border 

Cooperation at the Regional Level”. 

• Prezes FRP i adiunkt naukowo-badawczy FRP wzięli udział w European Quality Assurance 

Forum w Berlinie w dniach 21-23 listopada 2019 r. na TU Berlin (Niemcy). EQAF 2019 zostało 

poświęcone tematyce „Supporting societal engagement of higher education” ("Wspieranie 

zaangażowania społecznego szkolnictwa wyższego”).  

• W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Kijowie prof. J. Woźnicki i adiunkt naukowo-badawczy FRP, 

dr I. Degtyarova wzięli udział w spotkaniu z Przewodniczącym Związku Rektorów Ukrainy, w 

celu skonsultowania planów współpracy na 2020 r. 

• W dniu 13 grudnia 2019 r. Prezes FRP, prof. J. Woźnicki i adiunkt naukowo-badawczy FRP, dr 

I.Degtyarova wzięli udział w spotkaniu z JE Ambasadorem RP w Kijowie Bartoszem Cichockim, 

gdzie przedstawili informacje nt. Projektu Polsko – Ukraińskiego (PP-U) 

• W dniu 13 grudnia 2019 r. Prezes FRP i adiunkt naukowo-badawczy FRP, wzięli udział w 

spotkaniu  z Wiceministrem Edukacji i Nauki Ukrainy Yegorem Stadnym, dotyczącym ustalenia 

wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach realizacji Etapu III w 2020 r. projektu 

pomocowego MNiSW – PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 

reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”  

Minister Edukacji i Nauki Ukrainy wystosowała list do Prezesa FRP z podziękowaniem za działania 

na rzecz i w ramach współpracy polsko – ukraińskiej w szkolnictwie wyższym i nauce. 

(przedsięwzięcia kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

•  Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
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• Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich 

• Związek Rektorów Ukrainy (URHEiU)  

• Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy 

• Ambasada RP w Kijowie 

• Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki  

b)   rola FRP  

• udział przedstawicieli FRP w międzynarodowych seminariach i spotkaniach oraz 

wizyty związane z realizacją projektów studyjnych    

• wygłaszanie referatów i wykładów oraz prezentacja opracowań przedstawianych 

publicznie przez  przedstawicieli FRP na seminariach międzynarodowych 

• wizyty robocze przedstawicieli FRP w uczelniach zagranicznych 

 

15. Publikacje członków Zarządu FRP i pracowników FRP 

1) Publikacja książkowa „Komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer. Komentarz przygotowany przez grupę autorów pod redakcją 

naukową prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa FRP.  

• Prof. J. Woźnicki jest autorem komentarzy do Preambuły i do 53 artykułów ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce 

• Dr I. Degtyarova, adiunkt naukowo – badawczy FRP jest autorem komentarzy do 68 

artykułów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

2) Monografia pokonferencyjna „Transformacja akademickiego szkolnictwa Wyższego w Polsce w 

okresie 30-lecia: 1989-2019” KRASP, pod redakcją naukową prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa 

FRP, Wyd.: Oficyna Wyd. PW 

• Rozdział autorski prof. J. Woźnickiego, Prezesa FRP pt. „Sto lat działalności ustawodawczej 

w szkolnictwie wyższym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu trzydziestolecia 

transformacji” 

• Rozdział współautorski prof. A. Kraśniewskiego, członka Zarządu FRP i dr J.Lewickiego pt. 

„Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości” 

• Rozdział współautorski prof. E. Chmieleckiej, członka Zarządu FRP i dr A. Żurawskiego pt. 

„Ilość i jakość – ścieżki zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym” 

• Rozdział autorski dr I. Degtyarovej, adiunkt naukowo – badawczej FRP pt. „Instytucje 

przedstawicielskie i ich wkład w politykę publiczną” 

3) Monografia FRP pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, pod. redakcją Ewy Chmieleckiej 

i Natalii Kraśniewskiej, wyd. Oficyna Wyd. PW. 
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• Rozdziały autorskie prof. Ewy Chmieleckiej, członka Zarządu FRP pt. „Edukacja dla 

przyszłości – jak oceniać jej jakość?” oraz „Kształtowanie kompetencji społecznych 

studentów. Doświadczenia projektu DASCHE. 

• Rozdział współautorski prof. Andrzeja Kraśniewskiego, członka Zarządu FRP i prof. Agaty 

Wroczyńskiej pt. „Organizacja procesu kształcenia w kontekście ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Integracja form kształcenia w procesie uczenia się przez całe 

życie jako element doskonalenia jakości kształcenia” 

• Rozdział współautorski mgr Natalii Kraśniewskiej, asystentki naukowo – badawczej FRP i 

dr Magdaleny Dybaś – Stronkowskiej pt. „Edukacja dla przyszłości  w ocenie studentów” 

4) Publikacja „Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu. Uwarunkowania 

kulturowe i prawne” pod redakcją prof. J. Woźnickiego, Prezesa FRP, wydana przez Wydawnictwo 

Naukowe PWN 

• Rozdział autorski prof. J. Woźnickiego, Prezesa FRP pt. „Regulacje prawne i reguły 

kulturowe określające zasadę partycypacji i dialogu na gruncie uniwersytetu” 

• Rozdział autorskie prof. E. Chmieleckiej, członka Zarządu FRP pt. „Odpowiedzialność 

uczelni – kilka uwag” 

• Rozdział współautorski dr I. Degtyarovej, adiunkt naukowo – badawczej FRP i mgr N. 

Kraśniewskiej, asystentki naukowo – badawczej FRP pt. „Wartości akademickie, misja i 

zadania uniwersytetu współczesnego: wyniki badań 2016-2017”. 

5) Rozdział autorski prof. J. Woźnickiego pt. „Miejsce nauk o polityce publicznej w ramach dyscypliny 

nauki o polityce i administracji” w monografii pt. „Polityka publiczna i jej wymiar”, wyd. Oficyna 

Wyd. SGH (publikacja będzie wydana w 2020 r.) 

6) Rozdział autorski prof. J. Woźnickiego pt. „Koncepcja pod nazwą Uniwersytet – idea - z 

perspektywy wartości, tradycji i teraźniejszości uczelni złożony do druku w kwartalniku “Kultura i 

Rozwój” pod red. Jerzego Hausnera (publikacja będzie wydana w 2020 r.) 

7) Artykuł współautorski prof. E. Chmieleckiej, członka Zarządu FRP i mgr K. Trawińskiej-Konador  pt. 

„Poziom piąty – zgubione ogniwo?”, Forum Akademickie 12/2019 

8) Artykuł autorski prof. E. Chmieleckiej pt. „Projekt Erasmus+ DASCHE” Forum Akademickie 11/2019 

9) Artykuł autorski prof. E. Chmieleckiej, pt. „Proces boloński – to już 20 lat!” Forum Akademickie 

9/2019 

10) Artykuł autorski prof. E. Chmieleckiej, pt. „Znaleźć punkt równowagi” Forum Akademickie 3/2019 

11) Artykuł współautorski prof. E.  Chmieleckiej, dr hab. J. Brdulaka i dr J. Lewickiego pt. „Projekt 

Erasmus + DASCHE” Forum Akademickie 3/2019 
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(przedsięwzięcie kontynuowane i realizowane, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Wydawnictwo Naukowe PWN 

• Wydawnictwo Wolters Kluwer 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Politechnika Warszawska 

• Uniwersytet Warszawski 

• Forum Akademickie 

b) rola FRP: 

• Prezes FRP pełnił funkcję redaktora naukowego kilku publikacji książkowych 

• Prezes FRP był autorem rozdziałów w monografiach książkowych 

• Członkowie Zarządu FRP byli autorami lub współautorami artykułów 

• Członek Zarządu FRP i asystentka naukowo-badawcza FRP pełniły funkcje redaktora 

publikacji 

• Adiunkt naukowo – badawcza FRP i asystentka naukowo-badawcza FRP były autorkami i 

współautorkami artykułów 

 

16. Zorganizowanie dorocznego ogólnopolskiego Seminarium FRP - ISW poświęconego 

aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 18 września 2019 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 

odbyło się w dniu 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w 

Warszawie. W trakcie Zgromadzenia prof. J. Woźnicki przedstawił sprawozdanie z działalności think-

tanku FRP – ISW w ostatnim roku,  podkreślając m.in. działania Fundacji związane ze wspieraniem 

procesu  wprowadzania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także  wybrane 

przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z partnerami strategicznymi: KRASP, Pearson Central 

Europe, PCG Academia, Plagiat.pl, WN PWN oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi.  

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wiceminister prof. Wojciech 

Maksymowicz, który przedstawił aktualne działania MNiSW związane z wdrażaniem Ustawy Prawo o 
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szkolnictwie wyższym i nauce, a także działania nakierowane na współpracę ze środowiskiem 

akademickim. 

Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt przedstawił informacje o bieżących pracach KRASP, a także 

zwrócił uwagę na problemy, z którymi muszą mierzyć się rektorzy przy wdrażaniu nowych rozwiązań. 

W sesji II Honorowy Przewodniczący KRASP prof. W. Banyś wygłosił referat nt. „Perspektywy 

europejskie zmian w szkolnictwie wyższym oraz działania KRASP i FRP w tym kontekście”. W swoim 

wystąpieniu przedstawił wiele inicjatyw międzynarodowych w które zaangażowana jest KRASP oraz 

FRP m.in. współpracę z KRASP-HRK-CPU, KRASP-FRP- Związek Rektorów Ukrainy czy też wspólne 

działania KRASP i innych narodowych Konferencji Rektorów. 

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

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 18 września 2019 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

• 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. 

 

17. Zrealizowanie wielu przedsięwzięć w ramach prowadzonego w sposób ciągły projektu 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  

• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  

• wybrane uczelnie członkowskie KRASP 

b)   rola FRP  

• opracowywanie i przedstawienie ekspertyz, wykładów i prezentacji, oraz referatów 

w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów, 

w tym wykład inauguracyjny Prezesa FRP w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

pt. „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki 

sukcesu”. 
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• obejmowanie 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. 

 

Punkt IV.  

Fundacja  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

 

Punkt V. Uchwały Zarządu FRP 

W 2019 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 2019 r. odbyły  się 4 takie posiedzenia). 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 VI.  Informacja o uzyskanych przychodach 

Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2019 roku:              1 151 702,27 zł 

W tym: 

Nadwyżka przeniesiona z lat poprzednich:  -               550.006,33 zł 

Przychody z działalności statutowej           -                           595.000,00 zł  

(seminaria, szkoły zarządzania strategicznego, publikacje)      

Przychody finansowe (prowizje bankowe)                      -                   3.831,21 zł 

Pozostałe przychody   (darowizny)                                        -                           0,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny                                                 -                               2.666,20 zł  

Pozostałe przychody operacyjne                             -                       198,53 zł 

 

Punkt VII.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2019 roku :               660.828,12 zł                                                                                 

W tym: 
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a) koszty poniesione na realizację celów statutowych:                             442.265,41 zł       

W tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców           -                             193.863,20 zł       

- koszty seminariów i konferencji                              -                              242.275,40 zł  

- koszty publikacji                                                         -                                   6.126,81 zł  

b) koszty administracyjne:                                               218.562,71 zł      

       w tym: 

- zużycie materiałów i energii         -                                     8.682,85 zł   

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -                 43.217,75 zł 

- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                        -                165.658,91 zł    

- amortyzacja         -                                          0,00 zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                      -                    1.003,20 zł         

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)        -                            0,00 zł     

      

Punkt VIII.  

W roku obrotowym 2019 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 . zm.) 

Fundusz założycielski Fundacji  wynosi :                                              16.200,00 zł 

a) na dzień 31.12.2019 Fundacja posiadała środki pieniężne :      397.712,78zł 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                         397.712,78 zł 

- środki pieniężne w kasie:                                                                      0,00 zł   

b) w 2019 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c)  suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2019 roku :            842.128,16 zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2019 roku:                                        76.601,33 zł 

     (zobowiązania krótkoterminowe) 

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

 

Punkt IX.    

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe. 

 

Punkt X. 

1.  Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu – 0,00 

zł 
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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 

 

Punkt XI. 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 31.12.2019: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -                    1.459,00 zł        

- dot. rozliczeń  z ZUS                       -         5.908,33 zł 

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

- dot. podatku VAT       -                      16.959,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

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

 

Punkt XII. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
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