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Dziesięć lat Fundacji Rektorów Polskich 
 2002-2012  

oraz nowe wyzwania: 
przykładowe dokonania i plany na najbliższą 

przyszłość 
 

SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIONE  
SENATOWI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

W DNIU 20 LUTEGO 2013 R.  
 

prof. Jerzy Woźnicki 

www.frp.org.pl 



2 

Fundacja Rektorów Polskich oraz 
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

 www.frp.org.pl 

               Dziesięciolecie  działalności 
 

Fundacja Rektorów Polskich została utworzona w dniu 7 
czerwca 2001 r. w czasie uroczystości 175-lecia tradycji 
Politechniki Warszawskiej, w historycznej Sali Senatu z 
inicjatywy członków Prezydium KRASP kadencji 1999-2002, 
którzy wystąpili do wszystkich członków KRASP od utworzenia 
Konferencji w 1997 r., z zaproszeniem do wejścia w skład 
grona założycieli FRP. 

Podpisy na akcie założycielskim Fundacji złożyło 80 rektorów 
uczelni akademickich, działających jako obywatele. 

FRP rozpoczęła działalność w 2002 r. 

www.frp.org.pl 
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       Zgromadzenia Fundatorów FRP w dniu 7 czerwca 2001 r. 

www.frp.org.pl 
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Fundacja Rektorów Polskich oraz 
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

 www.frp.org.pl 

FRP, wspólnie z Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, 
utworzyła następnie Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

 FRP i ISW łączy umowa o partnerstwie 
strategicznym i wspólnym działaniu na rzecz 
realizacji celów statutowych 

Utworzenie FRP-ISW zostało poprzedzone 
opracowaniem analiz oraz misji i formuły działania, 
przedstawionych  
w dwóch wydawnictwach KRASP 

www.frp.org.pl 
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PATRONAT INSTYTUCJONALNY nad FRP  

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na podstawie decyzji Senatu 

www.frp.org.pl 
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PATRONAT INSTYTUCJONALNY – 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
na podstawie decyzji Senatu 

 

Z uchwały Senatu PW nr 150/XLIV/01 z dnia  21 czerwca 2001 r.  

w związku z ustanowieniem Fundacji Rektorów Polskich 

 

     W związku z ustanowieniem w dniu 7 czerwca 2001 r. w murach Politechniki 
Warszawskiej, przez grono kilkudziesięciu rektorów, Fundacji Rektorów Polskich z 
tymczasową siedzibą  w PW, Senat – po zapoznaniu się z misją i Statutem 
Fundacji – wita tę inicjatywę, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju szkolnictwa 
wyższego, nauki i kultury narodowej. (…) 

  

 Senat postanawia, że (…) Politechnika Warszawska zapewni Fundacji Rektorów 
Polskich, jako instytucji powołanej do działania dla dobra publicznego w 
dziedzinie edukacji, nauki i kultury, odpowiednie warunku do działania, w tym 
stałą siedzibę na terenie Uczelni.  

                 

    Uwaga: Uchwała została zrealizowana przez Rektorów PW S. Mańkowskiego  

                 i W. Kurnika oraz Dyr. M. Gutkowskiego, a następnie przez Dyr. A. 
     Bryłę oraz jest realizowana przez JM Rektora J. Szmidta i Kanclerza 

             K. Dziedzica, którym dziękujemy! 

www.frp.org.pl 
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      Uroczystość otwarcia siedziby FRP w dniu 26 września 2003 r. 

www.frp.org.pl 
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Fundacja Rektorów Polskich 
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

- kim jesteśmy? 

Fundacja Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa 
Wiedzy to pozarządowe instytucje pożytku publicznego  
i osoby prawne o komplementarnych zadaniach działające 
wspólnie: 

FRP realizuje, wspiera i promuje przedsięwzięcia  
o charakterze strategicznym (w tym istotne dla KRASP) i 
działania ważne dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
Fundacja jest partnerem szkół wyższych w działalności 
projektowej, badawczej, szkoleniowo-dyskusyjnej i 
informacyjnej,  

FRP prowadzi działalność ekspercką i organizuje dialog  
w trudnych (konfliktowych) sprawach w szkolnictwie wyższym 
(CAiD) 

 
 

www.frp.org.pl 
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Działalność FRP-ISW 

 

ISW realizuje projekty badawcze i prowadzi prace studialne z 
własnej inicjatywy, albo na zamówienie innych podmiotów – 
samodzielnie lub we współpracy z nimi 

 

FRP-ISW wspólnie organizują doroczne posiedzenia 
Zgromadzenia Fundatorów, mające charakter seminariów z 
udziałem  wybitnych gości i rektorów, poświęcone kluczowym 
problemom szkolnictwa wyższego, mającym charakter 
długookresowy. 

www.frp.org.pl 
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Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów w dniu 17 września 2008 r. 

www.frp.org.pl 
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Fundacja Rektorów Polskich 
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

 

Partnerzy strategiczni zaproszeni do współpracy: 

INSTYTUCJE WIODĄCE 

Politechnika Warszawska – patron instytucjonalny i partner wiodący 

                                                     (od 2002 r.) 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)  

 – partner wiodący (od 2005 r.) 

Orange (dawniej Telekomunikacja Polska) – partner wiodący (od 2003 r.) 

POZOSTALI PARTNERZY 

PKN Orlen (od 2003 r.) 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) (od 2010 r.) 

Pearson Central Europe (od 2012 r.)  

 

Krajowa Izba Gospodarcza (do 2011 r.) 

Sygnity (do 2010 r.)  

Europejskie Centrum Szkolnictwa Wyższego  UNESCO-CEPES (do 2009 r.) 

 
www.frp.org.pl 
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DWA POZIOMY 
 DZIESIĘĆ PROGRAMÓW STAŁYCH 

FRP-ISW  

Poziom systemowy 
WSPIERANIE POLITYKI PAŃSTWA  I DZIAŁALNOŚCI KRASP NA 
RZECZ ROZWOJU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO                             
/koncepcje, wizja, strategia, wspieranie procesu legislacyjnego, …/ 
- 5 programów 

 

Poziom instytucjonalny 
WSPIERANIE UCZELNI I ICH REPREZENTACJI /KRASP(KRePSZ), 
KRZaSP/ 
/doradztwo, publikacje, instrumentum rozwoju - benchmarking, 
doskonalenie kwalifikacji kadry kierowniczej,…/ - 5 programów 

 

 

WSZYSTKIE TE PROGRAMY BĘDĄ KONTYNUOWANE 
 

www.frp.org.pl 
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Fundacja Rektorów Polskich 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy 
NASZA MISJA 

 

  

Nasza tożsamość po dziesięciu latach:   
  

Wiodący w kraju, niezależny „THINK-TANK”, wspierający politykę 
edukacyjną, naukową i proinnowacyjną w Polsce, współpracujący 
z KRASP  oraz innymi krajowymi i europejskimi instytucjami 
partnerskimi.  

 

Badawczy „THINK-TANK” FRP-ISW uzyskał dotację od Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej  na wyposażenie swojej siedziby w roku 
2004. 

 

Dorobek  publikacyjny pracowników PW uzyskiwany przez FRP-
ISW, w ocenie parametrycznej  jest zaliczany na rzecz Politechniki 
Warszawskiej. 

 
 

www.frp.org.pl 
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Najważniejsze dokonania 
2002-12 

   
Przygotowanie pierwszego projektu ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2005 r. 
(kadencja 2002-2005) 
Opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych 
KRASP (kadencja 2005-2008) 
Opracowanie projektu środowiskowego Strategii rozwoju 
szkolnictwa wyższego 2010-2020, uchwalonej przez KRASP 
i popartej przez wiele podmiotów w tym RGNiSW, który 
stał się podstawą prac MNiSW nad strategią rządową 
(kadencja 2008-2012) 

 

www.frp.org.pl 
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Fundacja Rektorów Polskich 
Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

NASZA MISJA 

 

   Najważniejsze zamierzenie 2012-16: 
 

PROJEKT ŚRODOWISKOWY STRATEGII ROZWOJU 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO II - na zamówienie KRASP 

projekt „Deklaracji misji społecznej i nowej służebności uczelni w 
XXI wieku”,  
badania stanu szkolnictwa wyższego (wspólnie z Pentorem),  
aktualizacja projektu środowiskowego strategii do 2020 r. oraz 
priorytetyzacja celów 
studia, analizy i koncepcje dotyczące finansowania szkół wyższych, 
inne raporty i wydawnictwa oczekiwane przez KRASP 
 

    Opracowania te powstaną na podstawie wskazania dokonanego   
     przez  Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów 

  

www.frp.org.pl 
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WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
AKTUALNIE REALIZOWANE 

Przykładowe projekty realizowane  
przez FRP-ISW w okresie 2011-14 

 AKTUALNIE (2010-14): 

     II edycja Seminarium ISW-FRP dla doktorantów (rok drugi i 
lata następne) pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu 
społeczeństwa wiedzy.  

 

Celem Seminarium jest zapewnienie doktorantom uczestniczącym  
w Seminarium osobistych kontaktów merytorycznych z czołowymi 
ekspertami w zakresie systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych 
w Polsce oraz stworzenie środowiska naukowego dla doktorantów 
przygotowujących rozprawy związane z problematyką społeczeństwa 
wiedzy, w zakresie podstawowych problemów funkcjonowania systemów 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce i na świecie.  

W Seminarium II edycji uczestniczy ok. 30 młodych badaczy prowadzących 
badania w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

  KOLEJNA INICJATYWA  do 2016: 

     III edycja Seminarium ISW-FRP dla doktorantów z uwzględnieniem nowej 

dyscypliny pn. „nauki o polityce publicznej”, wprowadzonej na wniosek FRP 

 

 
www.frp.org.pl 
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WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
AKTUALNIE REALIZOWANE 

 

Przykładowe projekty realizowane  
przez FRP-ISW w okresie 2011-14 

I, II i III Konferencja Centrum Analiz i Dialogu Fundacji 
Rektorów Polskich wspólnie z uczelniami - gospodarzami: 

Wybrane   zagadnienia    dotyczące    finansowania   uczelni (kwiecień 
2011) 

Finansowanie i partnerstwo publiczno prywatne w systemie 
szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe 
doświadczenia (kwiecień 2012) 

Krakowską Akademią im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie pn. 
„Financing and deregulation in Higher Education” (kwiecień 2013) 

 Dwie pierwsze konferencje CAiD FRP zorganizowane zostały w ramach 
cyklu „Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie 
wyższym”. Następstwem każdej Konferencji są monografie książkowe.    

IV Konferencja Centrum Analiz i Dialogu FRP „Updating of the 
Strategy of HE Development in Poland (until 2020)” (kwiecień 
2014)  - inicjatywa projektowana 

  

   

 

 

www.frp.org.pl 
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Program  

„Benchmarking w szkołach wyższych”  
– trzytomowe wydawnictwo   

i kontynuacja Programu 
 

 Najnowsza publikacja (2012) 

pt. „Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego.  

Wybrane problemy.”   

  Wyniki badań w obszarach:      

elastyczność systemu studiów, 

e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, 

gospodarka zasobami dla poprawy produktywności  
i konkurencyjności – kontrola zarządcza, 

projekty zrealizowane w ramach prac Programu Benchmarking w szkolnictwie 
wyższym w latach 2011-12, zostały zaprezentowane w najnowszej publikacji 
książkowej FRP-ISW, Warszawa 2012.  

 

Aktualnie realizowany jest projekt pn. Wdrażanie Krajowych Ram 
Kwalifikacji  z udziałem ok. 40 uczelni. 

 

W planach kolejne projekty dotyczące spraw kluczowych dla 
uczelni. 

 

 
www.frp.org.pl 
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UZGODNIONY Z KRASP 

Program stałych przedsięwzięć  FRP-ISW 
 w systemie doskonalenia kadr kierowniczych 

szkół wyższych w kadencji 2012-16 
         
 

   Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym  FRP-ISW 

Plan i harmonogram 

 

 

www.frp.org.pl 

Lata kalendarzowe Rektorzy 

Kanclerze, 

Kwestorzy, 

Dyr. finansowi 

Audytorzy 

Wewnętrzni 
Doktoranci 

2013 MAJ LISTOPAD* WRZESIEŃ* 

2014 LIPIEC MAJ 

2015 MAJ WRZESIEŃ* 

2016 LIPIEC MAJ LISTOPAD* 

* - inicjatywa wymaga potwierdzenia 
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PODSUMOWANIE 
FRP-ISW w liczbach: 

10 lat działalności 

Dzieło-osiągnięte efekty i stan rozwoju: 

ok. 100 projektów zrealizowanych;  
ok. 500 ekspertów współpracujących przy różnych projektach;  
Ponad 2000 osób uczestniczących w konferencjach, projektach i seminariach;  
ok. 100 doktorantów uczestniczących w seminariach ISW;  
30 wydawnictw książkowych;  
Łączny nakład wydawnictw monograficznych rozdystrybuowanych nieodpłatnie – 
12800;  
Książki i wydawnictwa monograficzne dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej 
– 12; 

Zasoby: 

Interaktywna strona internetowa i system KWERO;  
12 stałych pracowników i współpracowników; 16 członków organów fundacji;  
Grono wolontariuszy studenckich;  
Stała siedziba w murach PW 
Łączna liczba organizacji i instytucji partnerskich w dziesięcioleciu – 36, 
Liczba członków Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW – ponad 120 rektorów  
i rektorów-seniorów, a w tym 25 rektorów pełniących swe funkcje 

 wymogi członkostwa: m.in. zakończona co najmniej jedna kadencja rektorska  
i wpłata fundacyjna ze środków prywatnych 

 
www.frp.org.pl 
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FRP-ISW – nieodpłatna 
działalność pożytku publicznego 

 

 

Projekty i przedsięwzięcia realizowane są 
nieodpłatnie dla uczelni i ministerstwa                                                      
(z wyjątkiem Szkół Zarządzania Strategicznego i prac 
nad Strategią – dofinansowywanych incydentalnie przez 
uczelnie) 

 

FRP-ISW jest niezależnym think-tankiem  

    nie korzystającym z dotacji ze środków budżetowych 

(ministerialnych) 

www.frp.org.pl 
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RELACJE FRP-ISW z KRASP 

Od 2003 roku think-tank FRP-ISW stał się 
zapleczem merytorycznym KRASP uwalniając  tę 
reprezentację uczelni akademickich od  
konieczności organizowania i finansowania własnej 
bazy badawczej. 

 

 Zdecydowana większość projektów podejmowana 
przez FRP-ISW na rzecz KRASP i uczelni 
członkowskich  jest realizowana w ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

www.frp.org.pl 
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Pozycja FRP  
w środowisku akademickim: 

działanie w partnerstwie z RGNiSW, 
KRASP i KRZaSP 

www.frp.org.pl 

    Wspólny Apel do Parlamentu i Rządu 
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PODSUMOWANIE 
WIELKIE PODZIĘKOWANIE 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE W DZIESIĘCIOLECIU: 

Patronowi – Politechnice Warszawskiej (Jej Organom:  

     JM Rektorowi i Senatowi oraz Kanclerzowi) 

Wiodącym partnerom strategicznym – KRASP, Orange Polska 

Pierwszemu partnerowi strategicznemu – PKN Orlen 

Pozostałym partnerom strategicznym – KIG, KRZaSP, Sygnity, 
Unesco-Cepes 

Nowemu Partnerowi Strategicznemu - Pearson Central Europe 

Partnerskim uczelniom akademickim 

 

  Więcej informacji o działalności FRP-ISW                   
można znaleźć w publikacji jubileuszowej,                          

w Miesięczniku PW (luty 2013) oraz na stronie 
www.frp.org.pl 

www.frp.org.pl 
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www.frp.org.pl 
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www.frp.org.pl 
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DZIĘKUJĘ BARDZO! 

www.frp.org.pl 


