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Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Rektorów Polskich

za rok 2006

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

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 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,

− 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,
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− 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.

W 2006 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Udział w Międzynarodowej Konferencji z okazji zakończenia Roku Staszica pn. 
„Koncepcja  uniwersytetu  w Polsce  XIV-XXI  wieku.  W  hołdzie  Stanisławowi 
Staszicowi” (przedsięwzięcie  zrealizowane  w  styczniu  2006  r.  w  ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)

      a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:.
• Instytut Społeczeństwa Wiedzy
• Instytut Historii Nauki PAN,
• Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
• Politechnika Warszawska
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

        b)  rola FRP:
• zapewnianie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej Konferencji 
• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby

2. Opracowanie  projektu  wzorcowego  umowy uczelnia-student  (przedsięwzięcie 
zrealizowane, zakończone w lutym 2006, zrealizowane w ramach nieodpłatnej  
działalności pożytku publicznego)
a)  instytucje z którymi FRP współdziałała:

• Parlament Studentów RP
         b) rola FRP:

• konsultacje z ekspertami dotyczące  tekstu projektu  z punktu widzenia 
uwarunkowań formalno-prawnych,   

• redakcja końcowej wersji dokumentu.
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3. Wspieranie  działań  Komisji  ds.  Organizacyjnych  i  Legislacyjnych  KRASP 
(przedsięwzięcie w toku, realizowane częściowo w ramach działalności pożytku 
publicznego, częściowo w ramach statutowej działalności gospodarczej).
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich
b) rola FRP

• Fundacja  zapewnia  siedzibę  Komisji  na  podstawie  umowy  o 
partnerstwie strategicznym z KRASP,

• sprawowanie  funkcji  Przewodniczącego  Komisji   przez  Prezesa 
Fundacji,

• zapewnianie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej prac Komisji 
przez Biuro Fundacji,

• przygotowanie,  wydanie  i  nieodpłatna  dystrybucja  publikacji 
zawierającej zapis debaty z posiedzenia Komisji pn. „Nowe podejście  
do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym”. 

 Druk zapewniła Politechnika Warszawska. 
Projekt kontynuowany w 2007 r.

4. Wspieranie  działań  Komitetu  przy  Prezydium  Polskiej  Akademii  Nauk  pn. 
"Polska  w  Zjednoczonej  Europie"  (przedsięwzięcie  zakończone,  realizowane 
częściowo w ramach  działalności  pożytku  publicznego,  częściowo w ramach 
statutowej działalności gospodarczej).
a)    instytucje, z którymi FRP współdziałała:

• Polska Akademia Nauk 
b)    rola FRP

• Fundacja zapewniła siedzibę Komitetowi na podstawie umowy z PAN,
• sprawowanie  funkcji  Przewodniczącego  Komitetu  przez  Prezesa 

Fundacji,
• sprawowanie  funkcji  Sekretarza  Komitetu  przez  członka  Zarządu 

Fundacji,
• zapewnianie  obsługi  biurowej  i  techniczno-organizacyjnej  prac 

Komitetu przez Biuro Fundacji,
• przygotowanie,  wydanie i nieodpłatna dystrybucja dwóch publikacji 

książkowych zawierających zapisy debat odbywających się w ramach 
posiedzeń Komitetu:

i. Prawo  polskie  i  kultura  prawna  w  procesie  kształtowania 
prawa europejskiego

ii. Europejskie szanse polskiej młodzieży.

5. Prace  Zespołu  ds.  opracowania  dokumentu  pt.  „Dobre  praktyki  w szkołach 
wyższych”  (przedsięwzięcie w  toku,  realizowane  w  ramach  nieodpłatnej  
działalności pożytku publicznego).
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
b) rola FRP

• projekt realizuje zespół ekspertów Fundacji,
• Prezes Fundacji jest członkiem Zespołu,
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• Biuro  Fundacji  zapewnia  obsługę  techniczno-organizacyjną  prac 
Zespołu,

• Fundacja finansuje projekt ze środków własnych. 

6. Zorganizowanie  posiedzenia  Prezydium Konferencji  Rektorów  Akademickich 
Szkół Polskich (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 26 marca 2006 r. w ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego).
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy
• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

b) rola FRP
• Prezes  Fundacji,  który  jest  członkiem  Prezydium  KRASP  i 

Przewodniczącym  Komisji  ds.  Legislacyjnych  i  Organizacyjnych 
KRASP,  członek  Zarządu  Fundacji,  który  jest  Sekretarzem 
Generalnym  KRASP  –  wspólnie  brali  udział  w  przygotowaniu 
programowym posiedzenia,

• Biuro  Fundacji  zapewniło  obsługę  techniczno-organizacyjną 
posiedzenia Prezydium KRASP

7. Seminaria  szkoleniowo-dyskusyjne:  „Statuty  uczelni  niepublicznych w  świetle 
nowej  ustawy „Prawo o  szkolnictwie  wyższym” (przedsięwzięcie  zakończone,  
realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej) 
a) projekt realizowany samodzielnie przez Fundację.
b) rola FRP

• opracowanie koncepcji Seminarium,
• Prezes  Fundacji  pełnił  funkcję  przewodniczącego  seminariów  i 

jednego z wykładowców,
• przeprowadzenie  wszystkich  prac  organizacyjnych  związanych  z 

uruchomieniem Seminarium,
• przygotowanie materiałów szkoleniowych,
• przeprowadzenie dwóch edycji Seminariów w terminach: 2-3 lutego i 

22-23 lutego 2006 r.

8. II  Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, ich zastępców oraz 
osób kandydujących na te stanowiska w uczelniach (przedsięwzięcie zrealizowane 
w dniach 9-15 lipca 2006 r., w ramach statutowej działalności gospodarczej)
a)    instytucje, z którymi FRP współdziałała:

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

a) rola FRP
• opracowanie  koncepcji,  zorganizowanie  i  zrealizowanie  II  Szkoły 

Letniej,
• Prezes Fundacji pełnił funkcję kierownika Szkoły, przewodniczącego 

obrad oraz jednego z wykładowców,
• przeprowadzenie wszystkich przygotowawczych prac organizacyjnych 

związanych z uruchomieniem II Szkoły Letniej,
• przygotowanie materiałów szkoleniowych,
• zapewnienie obsługi biurowej II Szkoły Letniej  przez Biuro Fundacji.
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9. Opracowanie dokumentu pt.  „Analiza statutów grupy uczelni akademickich ze 
względu na wybrane kryteria realizacji przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym 
w tych  statutach”.  (przedsięwzięcie  zrealizowane,  zakończone  w lipcu  2006,  
zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego).
a) projekt realizowany samodzielnie przez Fundację
b) rola FRP:

• analiza materiałów, opracowanie i przygotowanie końcowej wersji 
dokumentu.

10. Ogólnopolskie  seminarium  poświęcone  aktualnym  problemom  rozwoju 
szkolnictwa wyższego  i prezentacji projektu dokumentu pt: „Kodeks  dobrych 
praktyk w szkołach wyższych”, z udziałem członków Zgromadzenia Fundatorów 
FRP i ISW oraz gości (przedsięwzięcie zrealizowane, zakończone 19 września 
2006, zrealizowane 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.

11. Opracowanie dokumentu na zlecenie EURYDICE pt: “Regulatory frameworks in  
higher  education  governance.  Policies,  rights  and  responsibilities.  National  
report:  Poland” (przedsięwzięcie zrealizowane, zakończone we września 2006,  
zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
a) projekt realizowany przez Prezesa Fundacji :
b)   rola FRP

• analiza materiałów, opracowanie i przygotowanie przez Prezesa FRP 
końcowej wersji dokumentu,

• przekazanie opracowania Komisji Europejskiej (obj. 26 str.).

12. Publikacja "Model awansu naukowego w Polsce" (przedsięwzięcie zrealizowane, 
zakończone  2006,  zrealizowane  w ramach  nieodpłatnej  działalności  pożytku 
publicznego)
a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała:

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich
b)    rola FRP

• opracowanie redakcyjne publikacji
• nieodpłatna dystrybucja publikacji

Druk zapewniła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

13. Konferencja  „Europejskie  szanse  polskiej  młodzieży”  (przedsięwzięcie 
zakończone  26  października  2006  r.,  zrealizowane  częściowo  w  ramach 
działalności pożytku publicznego,  częściowo w ramach statutowej działalności  
gospodarczej)
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:

• Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN
• Instytut Społeczeństwa Wiedzy
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b) rola FRP
• zorganizowanie konferencji,
• zapewnienie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej Konferencji 

przez Biuro Fundacji,
• przygotowanie materiałów konferencyjnych,
• prace nad przygotowaniem publikacji pokonferencyjnej  
• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby.

Punkt III. 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u. 
W 2006 r. działalność gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i 
pracach technicznych w ramach działań opisanych w punktach II.1, II.4, II.5 oraz   II.7 
niniejszego sprawozdania,

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji
• W 2006 r. Zarząd nie podejmował uchwał. 

Zarząd FRP dokonywał szczegółowo protokołowanych ustaleń 
organizacyjno-programowych, obradując na comiesięcznych wspólnych 
posiedzeniach Zarządów FRP  i ISW. Zarządy  FRP i ISW współpracują na 
podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r.

• W 2006 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 2006 roku:   245 139,83 zł.
W tym:
Przychody z działalności statutowej -   192 403,23 zł.     
Przychody finansowe  -          331,10 zł.
Pozostałe przychody z działalności -     52 405,50 zł.

    
Fundusz założycielski  -   16 200,00 zł

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2006 roku :    244 066,62 zł
W tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :  166 744,03 zł.      

W tym:
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców           -   111 470,00 zł.       

- koszty seminariów i konferencji                            -     36 130,66 zł.
- koszty publikacji (w tym wynagrodzenia)             -     12 858,37 zł.

  

- pozostałe (m.in. literatura fachowa oraz tłumaczenia) - 6 285,00 zł.       

b) koszty administracyjne: -                    74 393,36  zł.    
       w tym:

- zużycie materiałów i energii -                   9 491,79  zł.
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- usługi obce -           .      23 982,83 zł.
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  -           14 360,17 zł.   
- amortyzacja           3 035,60 zł.
- pozostałe (m.in. delegacje, podatki i opłaty)       .      23 522,97 zł.       

c) koszty poniesione na działalność gospodarczą  -       -
d)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)  -        2 929,23 zł.       

Punkt VII. 
Łączna kwota wynagrodzeń :                                      123 694,50 zł.
a) liczba zatrudnionych osób na etacie       -        1
b) łączna kwota wynagrodzeń i honorariów  -           117 870,00 zł.

w tym:
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji  .                    0,00 zł

honoraria z tytułu umów o dzieło -                     85 250,00 zł

honoraria z tytułu umów zlecenia -                       8 420,00 zł
  

c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  - 0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia    -   .4 200,00 zł
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  -      - 
f) na dzień 31.12.2006 Fundacja posiadała na rachunkach bankowych w ING Bank 

Śląski następujące środki:
- środki pieniężne na r-ku bieżącym: -       145 957,79 zł  

  
- środki pieniężne w kasie:                               125,10 zł 

g) w 2006 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
h) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
- suma aktywów na koniec 2006 roku:   -       152 373,45 zł    
- wartość zobowiązań na koniec 2006 roku:       8 029,96 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 31.12.2006:
- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -  .         286,00 zł       
- dot. podatku dochodowego od osób prawnych  -         0,00 zł
- dot. podatku VAT -          0,00zł

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych.

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4 i VAT 7 oraz CIT 2.  
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Punkt X. Informacja dodatkowa
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.
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