
Fundacja Rektorów Polskich
ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa

tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl
www.frp.org.pl

Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Rektorów Polskich

za rok 2004

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.



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 dr hab. Ewa Chmielecka
ul. Szymczaka 5 m. 24
01-227 Warszawa

- Członek Zarządu dr hab. 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,

− 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, 
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− 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 Rektorów Polskich uzyskała status organizacji pożytku 
publicznego

W 2004 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Wspieranie  prac  nad  projektem  ustawy  o  szkolnictwie  wyższym 

(przedsięwzięcie w toku, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego - przewidywane zakończenie w połowie 2005 r.)

a) instytucje, z którymi FRP współdziała:
 Parlament RP
 Kancelaria Prezydenta RP
 MENiS  
 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 Telekomunikacja  Polska  S.A.  –  podmiot  zapewniający 

Fundacji wsparcie finansowe
b) rola FRP:

 przewodniczenie przez Prezesa Fundacji pracom Zespołu 
powołanego decyzją Prezydenta RP oraz reprezentowanie 
Prezydenta  w  pracach  parlamentarnych  nad  projektem 
ustawy

 zapewnienie  w  siedzibie  Fundacji  warunków  do 
prowadzenia  prac  o  charakterze  analitycznym, 
redakcyjnym i  technicznym realizowanych przez  grupy i 
zespoły robocze

 wypełnianie przez  Biuro  Fundacji funkcji biura prac  nad 
projektem ustawy

 udostępnianie  kolejnych  wersji  projektu  ustawy  na 
witrynie internetowej Fundacji

 sfinansowanie niezbędnych kosztów

2. Działania  Komitetu  "Polska  w Zjednoczonej  Europie"  przy  Prezydium 
Polskiej  Akademii  Nauk   (przedsięwzięcie  w  toku,  realizowane 
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częściowo   w  ramach  działalności  pożytku  publicznego,  częściowo  w 
ramach statutowej działalności gospodarczej)

a) instytucje, z którymi FRP współdziała:
 Polska Akademia Nauk

b) rola FRP:
 pełnienie obowiązków Przewodniczącego Komitetu przez 

Prezesa Fundacji
 pełnienie obowiązków sekretarza Komitetu przez członka 

Zarządu Fundacji
 zapewnianie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej 

prac Komitetu przez Biuro Fundacji
 przygotowanie  i  wydanie  wspólnie  z  PAN  dwóch 

publikacji  książkowych  zawierających  zapisy  debat 
odbywających się w ramach posiedzeń Komitetu

o „Przyszłość Unii Europejskiej a traktat ustanawiający 
konstytucję dla Europy”

o  „Co nam przynosi Konstytucja Europejska?”
 Przygotowanie redakcyjne publikacji PAN

o „Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego 
Społeczeństwa informacyjnego”

3. Współdziałanie Fundacji Rektorów Polskich i Fundacji „Instytut Społeczeństwa 
Wiedzy” w realizacji celów statutowych obu fundacji - umowa z dnia 2 stycznia 
2004 r. (przedsięwzięcie w toku, realizowane w ramach statutowej działalności  
gospodarczej)

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 
 Instytut Społeczeństwa Wiedzy

b) rola FRP: stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizacji 
zadań statutowych Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.. 

4. Projekt  „Płocki  Park  Przemysłowo-Technologiczny  jako  instrument 
wprowadzania Gospodarki Opartej na Wiedzy” – Część 2: promocja Parku.
(przedsięwzięcie zrealizowane– zakończone w grudniu 2004 r., zrealizowane w 
ramach statutowej działalności gospodarczej)
c) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 PKN Orlen
 Instytut Społeczeństwa Wiedzy
 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

d) rola FRP: organizator i realizator działań promujących Płocki Park 
Przemysłowo-Technologiczny. 

5. Prace Zespołu ds. opracowania „Raportu o zasadach poszanowania autorstwa w 
pracach  dyplomach i  doktorskich  w  instytucjach  akademickich i  naukowych” 
(przedsięwzięcie  w  toku,  realizowane  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  
pożytku publicznego)
)a instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich
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 Uniwersytety  delegujące  członków  Zespołu  (Uniwersytet 
Jagielloński,  Uniwersytet  Warszawski,  Uniwersytet  Adama 
Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej).

 Telekomunikacja Polska S.A. – podmiot zapewniający Fundacji 
wsparcie finansowe

)b rola FRP:
 pełnienie obowiązków koordynatora prac Zespołu przez Prezesa 

Fundacji
 zapewnianie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej prac 

przez Biuro Fundacji

Punkt III. 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u. 
W 2004 r. działalność gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i 
pracach technicznych w ramach działań opisanych w punktach II.2 – II.4 niniejszego 
sprawozdania. 

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji
• w 2004 r. Zarząd podjął dwie uchwały. Odpisy tych uchwał stanowią załącznik 

do niniejszego sprawozdania.
• w 2004 r. uchwały były  również podejmowane przez Radę Fundacji.  Odpisy 

tych uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Punkt V.  Informacja o uzyskanych przychodach
Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2004 roku:   181 273,94 zł
W tym:
Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 122 773,94 zł      
Przychody finansowe  -                 58 500,00 zł 
Pozostałe przychody z działalności -                              0  zł

    
Fundusz założycielski -            16 200,00 zł

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach     –     141 099,17
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych –                  75 644,23 zł      

w tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców  -                              2 500,00 zł   

- koszty seminariów i konferencji  -                                            67 361,23 zł
- koszty publikacji (w tym wynagrodzenia)     -                            5 783,00 zł

  

- pozostałe (m.in. literatura fachowa oraz tłumaczenia)    -                 0,00 zł      

b) koszty administracyjne: -                 65 454,94 zł
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       w tym:
- zużycie materiałów i energii -        11 941,14 zł   
- usługi obce -                 39 005,74 zł
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  -          10 989,64 zł   
- amortyzacja -         499,20 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, podatki i opłaty)-      3 232,87 zł       

c) koszty poniesione na działalność gospodarczą  -                         0,00 zł
d)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)       -                1,24 zł     

  

Punkt VII. 
a) liczba zatrudnionych osób na etacie       -  1 osoba 
b) łączna kwota wynagrodzeń i honorariów  -       9 614,00 zł

w tym:
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji  -                   0 zł

honoraria z tytułu umów o dzieło -                                0 zł

honoraria z tytułu umów zlecenia -                              0,00 zł
  

c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  -   0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia pracowników -              4 944,00 zł 
e) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia     -     4 670,00 zł
f) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  -          0,00 zł
g) na  dzień  31.12.2004  Fundacja  posiadała  na  rachunkach  bankowych  w  Banku 

PEKAO S.A. następujące środki:
- środki pieniężne na r-ku bieżącym: -             85 892,59 zł  

  
- środki pieniężne w kasie:                                      30,65 zł 

h) w 2004 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
i) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
- suma aktywów na koniec 2004 roku:   -         101 448,19 zł

- wartość zobowiązań na koniec 2004 roku: -    17 764,30 zł  
(zobowiązania krótkoterminowe)

Punkt VIII.  
Fundacja  nie  prowadziła  działalności  zleconej  przez  organy  państwowe  
i samorządowe.

Punkt IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji  z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2004:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -           129,20 zł       
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- 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 4 i VAT 7 oraz CIT 2.  

Punkt X. Informacja dodatkowa
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.
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