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Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

Punkt I.  

Fundacja Rektorów Polskich 

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

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

Numer KRS:  0000106747 

REGON: 015185203 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

- Prezes Fundacji, Członek Zarządu   prof. Jerzy Woźnicki 

      ul. Jodłowa 10; 05-110 Jabłonna  

- Członek Zarządu    prof. Ewa Chmielecka 

      ul.   Wesołowskiego 16; 04-691 Warszawa 

- Członek Zarządu    prof. Andrzej Kraśniewski 

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

   

Celami statutowymi Fundacji są: 

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

szkolnictwa wyższego,  

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

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

młodych pracowników naukowych. 

Punkt II.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez (§7 Statutu Fundacji)  

− promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury, 

− działanie na rzecz upowszechniania wyższego wykształcenia oraz równości szans edukacyjnych 

młodzieży, 

− popularyzowanie oferty instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia, 



 
4 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2018 

− 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, 

− 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 



` 
5 

Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

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 

• Pearson Central Europe 

• Public Consulting Group Polska 

• PCG Academia 

• Plagiat.pl 

• Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (przez kilka miesięcy) 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

W 2018 r. do grona partnerów strategicznych Fundacji Rektorów Polskich dołączyło Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

W 2018 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące 

działania: 

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

kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich 

2. Zorganizowanie XXI Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla 

Rektorów i Prorektorów oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w 

uczelniach 

3. Realizacja kolejnych edycji Projektu Polsko - Ukraińskiego. 

3.1. Opracowanie i przekazanie do publikacji wyników badań w ramach II edycji Projektu FRP 

w 2018 r. 

3.2. Wspieranie realizacji przez PW na zlecenie MNiSW kolejnej III edycji Projektu Polsko – 

Ukraińskiego pn. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 

reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” 

4. Wspieranie prac prowadzonych przez KSPSW KRASP nad Ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tzw. Ustawą 2.0), w  czym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele FRP, a w 

tym: 

4.1. Kontynuowanie prac nad kolejnymi Raportami w ramach działania Komisji ds. 

Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (KSPSW) 
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4.2. Przygotowanie do wykorzystania i przedstawienia przez KRASP MNiSW dokumentów w 

postaci notatek zawierających kluczowe postulaty do projektu Ustawy 2.0 wraz z 

komentarzami. 

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

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

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

Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. 

6.1. Powołanie grupy eksperckiej ds. jakości kształcenia 

6.2. Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu takiego narzędzia badawczego jak 

zogniskowany wywiad grupowy (tzw. badanie fokusowe, FGI – Focus Group Interview) dla 

studentów szkół wyższych – dyskusja poświęcona jakości „kształcenia dla przyszłości” - 12 

października 2018 r. 

6.3. Zorganizowanie Seminarium poświęconego wstępnym wynikom projektu badawczego pt. 

„Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” - 23 listopada 2018 r. 

7. 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. 

8. Zorganizowanie wspólnie z PCG Polska Międzynarodowej Konferencji Liderów Zarządzania 

Uczelnią LUMEN 2018 – 27 listopada 2018 roku. 

9. Zorganizowanie wspólnie z firmą Plagiat.pl kolejnej w ramach cyklu konferencji „Szkolnictwo 

wyższe w okresie przemian '2018” – 23 maja 2018 r. 

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

ludzki", zainicjowanej przez SGH. 

11. Zorganizowanie wspólnie z Instytutem PWN – wyspecjalizowaną jednostkę Wydawnictwa 

Naukowego PWN, Seminarium pn. „Praktyczne aspekty wdrażania ustawy 2.0” – 24 września 

2018 r. 

12. Zorganizowanie Seminarium nt. Nowych uwarunkowań ustrojowych działania uczelni na 

Ukrainie – 27 września 2018 r. 

13. Wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. 

14. Zorganizowanie dorocznego ogólnopolskiego seminarium FRP-ISW poświęconego aktualnym 

problemom rozwoju szkolnictwa wyższego – 12 września 2018 r.,  

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

„Działania FRP na rzecz rozwoju szkół wyższych” 
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1. XX Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i 

kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich – swój akces do uczestniczenia w 

Szkole zgłosiło 31 uczelni, które delegowały do udziału 60 swoich przedstawicieli.  

 

Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych, 2 warsztaty 

statutowe i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego: 

• Kadry i dane osobowe w szkołach wyższych 

• Nowe statuty uczelni: uwarunkowania, szanse, dylematy, warianty 

• Informatyzacja, cyfryzacja i analityka jako narzędzia wspierające działalność uczelni 

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

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

Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Public Consulting Group 

Polska; Ewa Trojanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW; Paulina 

Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Strategiczny w Segmencie Administracji Publicznej 

Wolters Kluwer Polska; Magdalena Matuszewska, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Regulatory Softwar 

Wolters Kluwer Polska, dr Tomasz Jędrzejewski, Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów 

Szkolnictwa Wyższego KRASP; Andrzej Kabat, Dyrektor oddziału Banku PEKAO S.A.; Bartosz 

Wasilewski, Dyrektor Biura Średnich Jednostek Sektora Publicznego; Maria Branecka, Ekspert w 

sprawach dyscypliny finansów publicznych; dr inż. Jacek Oko, Zastępca kanclerza ds. informatyzacji 

Politechniki Wrocławskiej; Leszek Lewoc, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego PCG Polska, a 

także prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą. 

 

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia 

kadr kierowniczych szkół wyższych w ramach partnerstwa strategicznego KRASP – FRP 

(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 
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b. rola FRP: 

• opracowanie koncepcji Szkoły,  

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

• przeprowadzenie Szkoły w dniach 3 - 6 czerwca 2018 r., a ponadto:  

• Prezes Fundacji pełnił funkcję przewodniczącego Szkoły i jednego z wykładowców, 

 

2.  XXI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP w szkolnictwie wyższym dla Rektorów i 

Prorektorów oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach –

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 22 uczelnie, które delegowały do udziału 42 

swoich przedstawicieli.  

 

Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych, 2 debaty panelowe 

oraz 2 warsztaty statutowe, o następującej tematyce: 

• Ustawodawstwo i polityka publiczna w szkolnictwie wyższym: aktualne procesy i działania 

• Nowe statuty uczelni: uwarunkowania, szanse, dylematy, warianty 

• Ewaluacja uczelni i monitorowanie ich działania. 

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się m.in.: Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP), prof. Zbigniew Marciniak Przewodniczący 

RGNiSW, dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz PKA, prof. Maciej Zabel Przewodniczący KEJN, Maria 

Branecka ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, Marta Sypuła Dyrektor ds. Rozwoju 

Produktów w Grupie PWN, dr Tomasz Jędrzejewski członek KSPSW KRASP, prof. Henryk Krawczyk od 

2016 r. wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, Jacek Oko z-ca 

kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej Leszek Lewoc Dyrektor ds. Rozwoju 

Międzynarodowego w PCG Academia, oraz prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą. 

Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić problematykę 

dotyczącą opracowywania nowych statutów przez uczelnie w świetle projektowanych zmian w 

szkolnictwie wyższym. Zaproponowano przykładowe regulacje o tym charakterze. Uczestnicy 

szczegółowo przedyskutowali uwarunkowania wdrażania nowej ustawy wskazując na zagrożenia z 

tym związane. Z drugiej strony wskazano na szanse rozwojowe dla uczelni, które zdecydują się na 

bardziej zaawansowane zmiany w swojej organizacji i strukturze. Za kluczowe kwestie z tym związane 
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uznano formułę działania organów, a w tym zwłaszcza rady uczelni oraz nowe reguły ewaluacji 

jakości działalności naukowej. Przesłanie debat i dyskusji dotyczyło także odpowiedzialności uczelni 

za utrzymywanie dyscypliny finansów publicznych w ramach nowej przestrzeni regulacyjnej, a także 

konieczności inwestowania przez uczelnia w rozwój systemów informatycznych. 

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia 

kadr kierowniczych szkół wyższych w ramach partnerstwa strategicznego KRASP – FRP 

(przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej). 

 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b. rola FRP: 

• opracowanie koncepcji Szkoły,  

• przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 

Szkoły,  

• przygotowanie materiałów szkoleniowych,  

• przeprowadzenie Szkoły w dniach 8 - 11 lipca 2018 r., a ponadto:  

• Prezes Fundacji pełnił funkcję przewodniczącego Szkoły i jednego z wykładowców, 

 

3. Realizacja kolejnych edycji Projektu Polsko- Ukraińskiego 

3.1.  Opracowanie i przekazanie do publikacji wyników badań w ramach II edycji Projektu 

FRP w 2018 r. 

• Przeanalizowano wyniki badań dotyczących sfery governance przeprowadzonych w 

uczelniach ukraińskich i polskich, pod kątem ich wykorzystania w praktyce  

• Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2017-18 w ramach II Projektu 

Polsko-Ukraińskiego FRP, dotyczących sfery governance, opracowano ekspertyzę złożoną 

do opublikowania w monografii książkowej (wydanej przez Wydawnictwo Naukowe 

PWN), poświęconej wybranym zagadnieniom tej sfery w Polsce i na Ukrainie. 
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3.2. Wspieranie realizacji przez PW na zlecenie MNiSW kolejnej III edycji Projektu Polsko – 

Ukraińskiego pn. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich 

reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” 

Prezes FRP został liderem projektu Polsko - Ukraińskiego pn. „Polsko – ukraińska współpraca 

instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” 

realizowanego przez Politechnikę Warszawską we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek 

Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU) przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Zarządzeniem Rektora projekt został powierzony do realizacji Wydziałowi Administracji i 

Nauk Społecznych PW, który jest wspierany przez FRP-ISW kadrowo i merytorycznie. Realizację 

projektu zaplanowano w okresie: 1.08.2018 – 30.09.2021. 

Wykonywanie zadań w ramach projektu na Wydziale powierzono powołanemu zespołowi w składzie 

dwóch osób działających na podstawie umowy zlecenia dla wykonywania prac od strony 

programowej (koordynator programowy Iryna Degtyarova - adiunkt naukowo- badawczy FRP) i 

administracyjnej (menedżer projektu Marzena Gembara - Dyrektor Zarządzająca FRP). Ustanowiono 

biuro projektu działające na Wydziale (sprawy administracyjne i księgowe) oraz gościnnie w siedzibie 

Fundacji Rektorów Polskich. 

Celem głównym projektu jest realizacja 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, a 

także dedykowanych badań prowadzonych z poszanowaniem wymogów metodologicznych nauk 

społecznych. 

Uczestnicy Projektu: kadra zarządzająca uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, 

eksperci, specjaliści w zakresie badań w naukach społecznych. 

Program prac i działań realizowanych w ramach projektu: 

⎯ Analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie wyższym 

⎯ Cykl tematycznych seminariów eksperckich nt. strategicznych problemów w sferze governance in 

higher education  

⎯ Wizyty studyjne na Ukrainie i w Polsce. 

⎯ Polsko-ukraińskie seminaria rektorów wraz z debatą rektorską. 
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⎯ Konferencja międzynarodowa pn. Polsko-Ukraińskie Forum Narodowych Konferencji Rektorów 

nt. rozwiązań w sferze governance w szkolnictwie wyższym zostanie zorganizowana w roku 2021 

jako podsumowująca realizację Projektu 

⎯ Promocja Projektu i współpracy polsko-ukraińskiej na konferencjach poświęconych badaniom 

nad szkolnictwem wyższym, tematycznie związanych z problematyką Projektu, organizowanych 

przez podmioty międzynarodowe. 

⎯ Roczne raporty i sprawozdania z realizacji Projektu w wersji skróconej będą ogłaszane na 

witrynach PW, FRP, KRASP. 

⎯ Opracowanie i wydanie drukiem Raportu końcowego podsumowującego realizację Projektu w 

postaci monografii naukowej w językach polskim i ukraińskim, odpowiednio. Raport będzie 

zawierał wyniki realizacji Projektu oraz podsumowanie konferencji międzynarodowej 

zorganizowanej w ramach Projektu wraz z wnioskami i rekomendacjami. Wydawnictwo to 

zostanie przekazane zainteresowanym ministrom, rektorom, parlamentarzystom i ekspertom w 

obu krajach. 

W okresie od 20.08.2018 do 31.12.2018 zrealizowano następujące zadania zgodnie ze szczegółowym 

planem prac na rzecz realizacji projektu: 

⎯ Powołano zespół ekspertów KRASP-FRP, zorganizowano dwa posiedzenia zespołu we 

wrześniu i w listopadzie. Przyjęto ustalenia, że pracami Zespołu ekspertów kieruje Lider 

projektu Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP. Zespół ekspertów będzie wspierał 

realizację celów projektu, prowadząc działania opiniodawcze i konsultacyjne w ramach 

posiedzeń wyjazdowych.  

⎯ Wyłoniono wspólny polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów ds. badań systemowych w 

szkolnictwie wyższym, przygotowano materiały i zorganizowano posiedzenia na Ukrainie i w 

Polsce. Pracami zespołu specjalistów kieruje koordynator programowa dr Iryna Degtyarova, 

adiunkt naukowo – badawczy FRP. 

⎯ W dniach 6-9 listopadzie 2018 r. odbyła się wizyta lidera projektu - Prezesa FRP i 

koordynatora programowego - adiunkta FRP, na Ukrainie w celu dokonania szczegółowych 

uzgodnień z Przewodniczącym ZRUU, prof. L. Huberskim w sprawie dalszej realizacji projektu. 

⎯ Pod koniec 2018 r. działając w ramach realizacji Projektu, zorganizowano dwa spotkania w 

sprawach realizacji projektu z ministrami ds. szkolnictwa wyższego na Ukrainie (październik 

2018 r.) i w Polsce (grudzień 2018 r.)  

(przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 
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a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Politechnika Warszawska 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy 

 

b) rola FRP 

• Prezes FRP został liderem projektu polsko-ukraińskiego 

• Dyrektor Zarządzająca FRP została menedżerem projektu  

• Adiunkt naukowo-badawczy FRP pełni funkcje koordynatora programowego projektu 

• Asystentka naukowo-badawcza FRP pełni 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 

 

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

uczestniczyli przedstawiciele FRP. 

 

4.1.  Kontynuowanie prac rozpoczętych w 2017 r. nad przygotowywaniem Raportów w ramach 

działania Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (KSPSW) 

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

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

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

wsparciu organizacyjnym Fundacji Rektorów Polskich. Prezes FRP pełnił rolę Przewodniczącego 

KSPSW KRASP, a adiunkt naukowo – badawczy jest Sekretarzem Komisji. 

W ramach Komisji działa Zespół Redakcyjny (6 osób) oraz Zespół Konsultantów (10 osób). Do zadań 

KSPSW KRASP należało przygotowanie własnych propozycji tekstu wybranych rozdziałów i regulacji o 

strategicznym znaczeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, 

wskazanych przez Zespół Konsultantów Komisji i przyjętych przez Prezydium KRASP, a także 

uzasadnienie merytoryczne proponowanego brzmienia wnioskowanych przepisów. 

W wyniku prac Komisji w roku 2018 powstały 4 raporty (dotychczas powstało 10 raportów) 
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⎯ Raport nr 4 Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: część IV 

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

przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

⎯ Raport nr 6 Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r. 

⎯ Raport nr 7 Harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie 

Ustawy 2.0 – zestawienie terminów i wymagań w Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Raporty przedstawione zostały MNiSW oraz środowisku akademickiemu. Celem KSPSW KRASP było, 

aby zawarte w Raportach usystematyzowane informacje i propozycje poprawek do wybranych 

fragmentów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, po ich ewentualnym uwzględnieniu 

przez MNiSW, służyły doskonaleniu treści regulacji oraz finalnego tekstu projektu Ustawy. 

 

4.2. Przygotowanie i przedstawienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Prezesa 

FRP, przedstawicieli KRASP i RGNiSW dokumentów w postaci notatek zawierających 

kluczowe postulaty do projektu Ustawy 2.0 wraz z komentarzami: 

⎯ Notatka nr II na spotkanie prof. J. Szmidta i prof. J. Woźnickiego z Wicepremierem J. 

Gowinem w dniu 10 stycznia 2018 r. – Kluczowe postulaty do projektu Ustawy 2.0 z dnia 16 

września 2017 r. wraz z komentarzami z dnia 24 stycznia 2018 r.  

⎯ Notatka nr III na spotkanie uzgodnieniowe Przewodniczących RGNiSW, KRASP i FRP u 

Ministra P. Müllera w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

⎯ Notatka nr IV - Uwagi KRASP z dn. 29 maja br. do rządowego projektu ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez 

Radę Ministrów w dniu 24 maja 2018 r. 

⎯ Notatka nr V - Zestawienie uwag KRASP z dn. 30 maja 2018 r.  

do wykorzystania w ramach drugiego czytania Ustawy w Sejmie  

W sumie w ramach prac nad  Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszonych zostało 

ponad 30 szczegółowych postulatów do projektu Ustawy 2.0, uznanych przez KRASP, RGNiSW, FRP za 

kluczowe. W marcu 2018 r. wskaźnik uwzględnienia kluczowych postulatów (w części lub w całości),  

wyniósł około 1/2, a w maju 2018 r. po dwóch miesiącach prowadzenia dialogu, został oszacowany 

na około 2/3. 
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 (przedsięwzięcia kontynuowane, zrealizowane, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z Konferencją 

Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Rada 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  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

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

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

 

Na podstawie umowy z Wolters Kluwer grupa autorów związanych z Zespołem Redakcyjnym 

opracowywała (i przeprowadzała dyskusje) na posiedzeniach wyjazdowych, Komentarze do 

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

naukowo- badawczy FRP są autorami Komentarzy do wybranych Działów ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce.   (przedsięwzięcie realizowane w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 

 

a. instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Wolters Kluwer 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

b. rola FRP: 

• Biuro Fundacji zapewniło obsługę organizacyjną posiedzeń grupy autorów 

• Prezes FRP pełnił rolę redaktora naukowego 

• Adiunkt naukowo – badawczy FRP pełnił rolę Sekretarza prac 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 



` 
15 

Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

6. Projekt „Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” realizowany przez Fundację Rektorów 

Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. 

W ramach realizacji projektu zainicjowana została dyskusja nad zaktualizowanym rozumieniem 

pojęcia jakości kształcenia wykraczającej poza formalne systemy wewnętrzne i zewnętrzne jej 

zapewniania. Generalnie 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.  

W ramach projektu: 

• powołana została grupa ekspercka ds. jakości kształcenia (członkowie sieci pełnomocników 

rektorów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz inne osoby wnoszące twórczy wkład w 

nowe rozumienie jakości w swoich uczelniach 

• dokonana zostanie analiza modeli dostępu do treści edukacyjnych w formatach cyfrowych 

• w 2018 r. zorganizowane zostały dwa seminaria robocze nt. inspiracji i dobrych praktyk dla 

jakości kształcenia rozumianej jako przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości. 

• rozpoczęto pracę nad przygotowaniem publikacji oraz organizacją konferencji 

 

6.1. Powołanie grupy eksperckiej ds. jakości kształcenia 

FRP powołała grupę ekspercką ds. jakości kształcenia (członkowie sieci pełnomocników rektorów ds. 

zapewnienia jakości kształcenia oraz inne osoby wnoszące twórczy wkład w nowe rozumienie jakości 

w swoich uczelniach. Liderem projektu ze strony FRP jest prof. Ewa Chmielecka, członek Zarządu FRP. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. zorganizowano w siedzibie FRP kilka spotkań grupy 

eksperckiej.  Spotkania poświęcone były m.in. sprawom związanym z harmonogramem prac w 

ramach realizacji projektu w 2018 r. Zaproponowano szczegółową tematykę dwóch seminariów 

poświęconych inspiracji i dobrym praktykom dla jakości kształcenia, rozumianej jako przygotowanie 

słuchaczy do wyzwań przyszłości.  Omówiono strukturę i zakres tematyczny planowanej publikacji, 

która zostanie wydana z początkiem 2019 r. jako monografia podsumowująca realizację projektu. 

Wskazano na użyteczność włączenia studentów do prac w projekcie z intencją rozpoznania ich oceny 

obecnego kształcenia w uczelniach oraz potrzeb w kontekście „edukacji dla przyszłości”. Tryb 

współpracy pozostawiono do ustalenia. Pierwsza sugestia: należy zaprosić studentów uczelni 

uczestniczących w Projekcie na spotkanie i przeprowadzić dyskusje na ten temat. 

(przedsięwzięcie realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

 



 
16 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2018 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Instytut Badań Edukacyjnych 

• Uniwersytet Warszawski 

• Politechnika Łódzka 

 

b) rola FRP 

• organizacja i obsługa spotkań grupy eksperckiej 

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

• członkowie Zarządu Fundacji przewodniczyli spotkaniom 

 

6.2. Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu takiego narzędzia badawczego jak 

zogniskowany wywiad grupowy (tzw. badanie fokusowe, FGI – Focus Group Interview) 

dla studentów szkół wyższych – dyskusja poświęcona jakości „kształcenia dla 

przyszłości” - 12 października 2018 r. 

Przedsięwzięcie w formie badania fokusowego zostało zrealizowane w dniu 12 października 2018 r. w 

siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie. Badanie prowadzone było na podstawie 

ramowego scenariusza przez moderatora dr Magdalenę Dybaś-Stronkowską, eksperta Instytutu 

Badań Edukacyjnych. Do udziału w badaniu zostało zaproszonych 8 studentów. Były to osoby 

pełniące funkcje przedstawicieli samorządów studenckich albo studenci zaangażowani w ich 

działalność. Reprezentowane były następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika 

Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Łódzka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Elblągu.  

Badanie fokusowe miało na celu umożliwienie przeprowadzenia głębszej analizy problematyki 

związanej z edukacją dla przyszłości, dotarciem do oczekiwań studentów odnośnie kształcenia na 

studiach wyższych, rozumieniem przez nich pojęcia „kształcenie dla przyszłości”, zdefiniowaniem 

kompetencji ważnych z punktu widzenia funkcjonowania w społeczeństwie i  na rynku pracy w 

bliższej i dalszej przyszłości, oceną programów studiów i metod nauczania oferowanych przez 

uczelnie z perspektywy wyposażania studentów w kompetencje przygotowujące do wyzwań 

przyszłości. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 12 października 2018 r., w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego). 
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c) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Instytut Badań Edukacyjnych 

• Uniwersytet Warszawski 

• Politechnika Warszawska 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Politechnika Łódzka 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

d) rola FRP 

• organizacja i obsługa badania fokusowego – 12.10.2018 r.,  

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

 

6.3. Seminarium poświęcone wstępnym wynikom projektu badawczego pt. „Edukacja dla 

przyszłości - jakość kształcenia” - 23 listopada 2018 r. 

W ramach realizacji projektu „Jakość dla przyszłości” w dniu 23 listopada 2018 r. zorganizowano w 

siedzibie FRP Seminarium poświęcone wstępnym wynikom projektu badawczego pt. „Edukacja dla 

przyszłości - jakość kształcenia”.  

Udział w seminarium wzięło 45 osób: członkowie zarządu FRP, przedstawiciele firmy Pearson Central 

Europe, przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych oraz reprezentanci uczelni zaangażowanych w 

projekt. 

Rewolucja technologiczna zwana rewolucją 4.0, przemiany społeczne i inne wyzwania naszych 

czasów stawiają przed uczelniami nowe problemy i zadania. Zmieniają także tradycyjne pojęcie 

jakości kształcenia. Podstawowym celem edukacyjnym staje się przygotowanie słuchaczy do wyzwań 

przyszłości, dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą możliwie trwałe 

i uniwersalne - przydatne do zastosowania w nieprzewidywalnych dziś warunkach. 

W ramach projektu analizowane były najważniejsze zmiany w rozumieniu jakości kształcenia niesione 

przez badania oraz polityki edukacyjne.  

Podczas seminarium, wspólnie z pełnomocnikami ds. jakości kształcenia z polskich uczelni, 

przedyskutowano kwestię wyzwań związanych z tzw. „edukacją dla przyszłości” i sformułowano 

główne wnioski np.: jakość kształcenia dla przyszłości związana jest z rozwijaniem kompetencji 

społecznych i obywatelskich; Istotne jest rozwijanie przez uczelnie tzw. kompetencji miękkich; jeżeli 
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polskie uczelnie nie zmierzą się z wyzwaniami „edukacji dla przyszłości” to na tle innych europejskich 

krajów Polska będzie niszowym regionem, który kształci według bardzo starego modelu. 

W trakcie seminarium omówiono także kilka przykładowych działań już podjętych przez polskie 

uczelnie. Uwzględniony w nich został kontekst Ustawy 2.0. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 23 

listopada 2018 r 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 

• Politechnika Warszawska 

• Uniwersytet Warszawski 

• Politechnika Łódzka  

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

b) rola FRP: 

• opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, w tym jej przewodniczenie  

• organizacja i obsługa Seminarium – 23.11.2018 r.,  

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

• członkowie Zarządu Fundacji byli wykładowcami Seminarium 

 

7. 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 miały miejsce cykliczne spotkania Prezesa FRP i kierownictwa 

firmy Person mające na celu przedstawienie przez Prezesa FRP aktualnych informacji dotyczących 

prac nad Ustawą 2.0, których pozyskanie następowało w ramach tzw. obserwacji uczestniczącej, 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. W trakcie spotkań przedstawione i skomentowane zostały również 

treści Raportów Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP zawierających 

propozycje zmian do wybranych działów/rozdziałów w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie 
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wyższym i nauce Raporty te zostały przekazane Min. Jarosławowi Gowinowi z intencją wykorzystania 

ich w pracach MNiSW i pracach parlamentarnych.  

 (przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a. instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma Pearson Central Europe 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

b. rola FRP 

• organizacja i obsługa spotkań 

• FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby 

 

 
8. Międzynarodowa Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018 – 27 listopada 

2018 r. 

FRP wspiera i objęła patronatem merytorycznym Projekt LUMEN, którego celem jest budowa trwałej 

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

profesjonalnie zarządzających polskimi uczelniami. Założenia projektu LUMEN realizowane są za 

pośrednictwem Międzynarodowej Konferencji, Konkursu dla uczelni i portalu informacyjnego. 

W roku 2018 FRP podejmowała m.in. następujące działania w związku z organizacją Konferencji 

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

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

patronatów, udzieliła pomocy w przygotowaniu materiałów konferencyjnych, zorganizowała w 

siedzibie FRP spotkanie konsultacyjne moderatorów sesji panelowych, które poprowadził Prezes FRP 

przygotowała wkład merytoryczny do materiałów marketingowych oraz artykułów zapowiadających 

Konferencje. 

IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018 odbyła się w dniu 27 listopada w 

Warszawie. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia, a partnerem 

konferencji została firma Blackboard - globalny dostawca rozwiązań wspierających naukę na 

odległość. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.  

Konferencje uroczyście otworzył Prezes PCG Academia prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości 

powitali Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, 

oraz przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób 
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profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i 

menedżerów z przeszło 140 instytucji z całego kraju.  

Tematem przewodnim konferencji LUMEN 2018 były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, 

w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Debatę na temat Konstytucji dla Nauki  otworzył 

panel moderowany przez prof. Jerzego Woźnickiego, w którym udział wzięli Wiceminister Nauki i 

Szkolnictwa pan Piotr Müller, a także profesorowie Krzysztof Diks (Przewodniczący PKA), Zbigniew 

Marciniak (Przewodniczący RGNiSW) i Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP). W pozostałych panelach 

reforma omawiana była również z perspektywy trzeciej misji uczelni, nowych dyscyplin i ścieżek 

awansu naukowego, a także w kontekście tworzonych przez uczelnie związków i federacji. 

Konferencja LUMEN 2018 przebiegała w dwóch, równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie 

Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Management). 

 (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 27 listopada 2018 r. ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała:  

• Firma PCG Academia 

• Firma PCG Polska 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy   

• Firma Blackboard 

• Bank Ochrony Środowiska 

• Firma Microsoft  

• Firma Pearson  

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

• Polska Komisja Akredytacyjna 

• Stowarzyszenie PROM 

• Urząd Patentowy RP  

• PMI Poland Chapter  

• Forum Akademickie 

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 
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• pomoc w organizacji i obsłudze Konferencji – 27.11.2018, a ponadto: 

• Prezes Fundacji pełnił rolę moderatora panelu o znaczeniu strategicznym podczas 

Konferencji. 

 

9. Konferencja „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018” – 23 maja 2018 r. 

W dniu 23 maja 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Konferencja pt. 

"Szkolnictwo wyższe w okresie przemian' 2018”, zorganizowana przez firmę Plagiat.pl we współpracy 

z Fundacją Rektorów Polskich przy wsparciu następujących instytucji patronujących: Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich, Urzędu Patentowego RP, Rzeczpospolitej, Forum Akademickiego i 

innych organizacji. 

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. 

Przewodniczący KRASP podkreślił, że przemiany w szkolnictwie wyższym dotyczą również otwartej 

nauki, przeorientowywania myślenia o uczelni jako całości, poszerzenia autonomii uczelni w projekcie 

Ustawy i samorządności akademickiej, która po wejściu Ustawy w życie zostanie w rękach samej 

uczelni i jej wspólnoty. 

Prof. Jerzy Woźnicki w swojej prezentacji pt. „Kalendarium prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z udziałem MNiSW, RGNiSW, KRASP, FRP w I półroczu 2018 r.” przedstawił proces 

wdrażania zmian i prac nad Ustawą ze szczególnym uwzględnieniem wkładu środowiska 

reprezentowanego przez KRASP. 

Panel ekspercki, prowadzony przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, był poświęcony zagadnieniom otwartej nauki, 

otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych, digitalizacji nauki, lub tzw. nauki 2.0. Eksperci - 

dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński), dr Mariusz Luterek (Uniwersytet Warszawski), Wojciech 

Sylwestrzak (OpenAIRE plus), Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (KRD) – poruszyli kwestie świadomości i 

stosunku do modelu otwartej nauki na polskich uczelniach, podzielili się doświadczeniami wdrożenia 

nauki 2.0. Przewodnicząca KRD podkreśliła, że świadomość doktorantów i młodych pracowników 

nauki nt. open science i nauki 2.0 jest niska i dlatego kluczową kwestią powinno być szkolenie 

doktorantów, studentów, społeczność akademicką w zakresie open science. 

Drugi ekspercki panel dyskusyjny, prowadzony przez dr. hab. Anetą Pieniądz (Obywatele Nauki), 

dotyczył m.in. kwestii działań antyplagiatowych w uczelni, jakości i poziomu prac dyplomowych, 
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kształcenia studentów w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego. Udział w Panelu wzięli 

prof. Łukasz Sułkowski (PKA), prof. Andrzej Kraśniewski (KRASP), dr Walentyna Wróblewska 

(Uniwersytet w Białymstoku), Dorota Podrzucka (Politechnika Krakowska), Krzysztof Gutowski 

(Plagiat.pl), dr Alina Gut (Fundacja Legalna Kultura). 

W podsumowaniu Konferencji podkreślono, że w zakresie nowego systemu antyplagiatowego, 

potrzebna jest powszechna duża baza źródeł, jasna sytuacja prawna i łatwy oraz przyjazny system 

antyplagiatowy. Należy wyznaczyć takie procedury, które z jednej strony mają za zadanie 

wyeliminować patologie, a z drugiej strony nie tworzyć kultury braku zaufania w uczelni. 

Najważniejszą kwestią pozostaje jakość kształcenia oraz promowanie właściwej kultury i postaw 

akademickich. Zagadnieniom jakości kształcenia zostanie poświęcona kolejna Konferencja w roku 

2019. 

 

 (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 23 maja 2018 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 

• Urząd Patentowy RP 

• PCG Academia  

• OpenAIRE plus 

• Uniwersytet Warszawski 

• Uniwersytet Jagielloński 

• Politechnika Krakowska 

• Polska Komisja Akredytacyjna 

• Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

• Obywatele Nauki 

• Fundacja Legalna Kultura 

• Forum Akademickie 

• Rzeczpospolita  

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• opracowywanie koncepcji konferencji 
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• wsparcie w promocji konferencji, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna konferencji 

• Prezes FRP był przewodniczącym jednego z paneli Konferencji 

 

10. Cykliczna konferencja naukowa 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. Jerzy Woźnicki pełni funkcje Przewodniczącego Rady Programowej konferencji.  

Organizowanie konferencji kontynuowane w roku 2018 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.  

Konferencje w 2018 r. poświęcone były zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania 

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

ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencjach kierowane były do wybitnych specjalistów, 

którym powierzono referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, 

doktorantów, przedstawiających prezentacje własnych dokonań w celu poddania ich pod dyskusję w 

sesji drugiej.  

W roku 2018 odbyły się 3 edycje konferencji:  

• 20 kwietnia 2018 - edycja V – „Kształcenie doktorantów jako instrument tworzenia 

społeczeństwa wiedzy”. 

• 15 czerwca 2018 - edycja VI – „Polityka demograficzna i rozwój kapitału ludzkiego w 

Polsce”. 

• 30 listopada 2018 - edycja VII -  „Kapitał ludzki a migracje” 

poprzedzone informacjami Prezesa FRP nt. zmian w szkolnictwie wyższym i nauce 

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

Konferencji oraz wykładowcy 

• Członkowie Zarządu FRP byli wykładowcami w ramach poszczególnych edycji 

Konferencji 

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

Programowej 

 

11. Seminarium „Praktyczne aspekty wdrażania ustawy 2.0” – 24 września 2018 r. 

W dniu 24 września 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyło się Seminarium 

pn. Praktyczne aspekty wdrażania Ustawy 2.0 organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wraz z  

Instytutem PWN – wyspecjalizowaną jednostkę Wydawnictwa Naukowego PWN. 

Celem inicjatywy FRP i PWN było udzielenie pomocy uczelniom w ich dostosowywaniu się 

do wymogów nowej ustawy. Wspólną intencją jest wsparcie działań służących wdrażaniu nowych 

rozwiązań na poziomie instytucjonalnym, sprzyjających osiąganiu sukcesów w zreformowanym 

systemie nauki i szkolnictwa wyższego. 

Podczas  otwarcia seminarium uczestników powitali Prezes Wydawnictwa Naukowego PWN Andrzej 

Nadolski oraz Prezes FRP-ISW prof. Jerzy Woźnicki, który wygłosił referat pn. Ogólna identyfikacja 

problemów dotyczących wdrażania Ustawy 2.0 i ich adresowanie w uczelni. W sesji I głos zabrał 

Robert Kozak - Doradca wysokiej kadry menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, 

komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategii, przedstawiając referat na temat 

„Zarządzania zmianą”. W sesji II udział wzięli prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący RGNiSW 

przybliżając problematykę „Ewaluacji dyscyplin naukowych w świetle nowych regulacji”, oraz prof. 

Krzysztof Zaręba – dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

analizując zagadnienia dotyczące tematu „Finansowanie uczelni – kluczowe zmiany”. W sesji III PWN 

przedstawiło ofertę szkoleń dla pracowników uczelni. 

Seminarium miało charakter networkingowy, umożliwiło przedstawienie opinii, określenie potrzeb i 

oczekiwań uczelni, a także identyfikacji obszarów problemowych o szczególnym znaczeniu w procesie 

wdrażania nowej Ustawy. 

Seminarium było aktem zainicjowania cyklu szkoleń, organizowanych przez PWN przy wsparciu FRP, 

związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Głównym ich celem 

będzie szkoleniowe i konsultacyjne wsparcie prac merytorycznych i organizacyjnych podejmowanych 

w uczelniach w ramach wdrażania Ustawy 2.0 przez kadrę kierowniczą średniego szczebla (dziekani, 

prodziekani, dyrektorzy instytutów i ich zastępcy, kierownicy działów administracji…). Wspólne pracy 
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będą kontynuowane w 2019 r. (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 24 września 2018 r., ramach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• Wydawnictwo Naukowe PWN 

• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

• Politechnika Warszawska 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• opracowywanie koncepcji seminarium 

• opracowanie propozycji opcji i wariantów programu warsztatów i szkoleń 

• wsparcie w promocji seminarium, pozyskiwaniu panelistów i uczestników 

• obsługa administracyjna seminarium 

• Prezes FRP pełnił funkcje gospodarza seminarium, przewodniczył obradom, a także 

wygłosił referat 

12. Seminarium nt. Nowych uwarunkowań ustrojowych działania uczelni na Ukrainie – 27 
września 2018 r. 

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Fundacja Rektorów Polskich odbyło się seminarium dla 

członków kadry zarządzającej partnerów strategicznych FRP-ISW: PCG Polska, PCG Academia, 

Pearson Central Europe, poświęcone nowym uwarunkowaniom ustrojowym działania uczelni na 

Ukrainie. 

Ukraina jako uczestnik Procesu Bolońskiego, Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jako członek 

stowarzyszony Unii Europejskiej, jest krajem otwartym na różne rozwiązania merytoryczne i 

rozwojowe, zwłaszcza w systemie szkolnictwa wyższego. Współpraca z Ukrainą w różnych sferach i na 

różnych poziomach rozwija się bardzo intensywnie. 

Udział w Seminarium wzięli zaproszeni eksperci w sprawach szkolnictwa wyższego Ukrainy: prof. 

Taras Finikov, Prezydent Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną w Kijowie, b. 

wiceminister odpowiedzialny za szkolnictwo w Rządzie Ukrainy,  który przedstawił swoją ocenę i 

wizję współpracy z ukraińskimi instytucjami akademickimi: szanse, uwarunkowania, zagrożenia, 

warunki powodzenia w świetle własnych doświadczeń. Yegor Stadny, dyrektor wiodącego think-

tanku CEDOS, b. doradca Ministra, zaprezentował charakterystykę systemu i warunków finansowych, 

a także wybrane wyniki rankingu przejrzystości uczelni ukraińskich. Adiunkt naukowo-badawczy FRP 

Iryna Degtyarova w swojej prezentacji przedstawiła zwięzłą analizę uwarunkowań prawnych działania 

uczelni na Ukrainie. Spotkanie miało charakter networkingowy. Swoimi doświadczeniami oraz 
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sukcesami w zakresie współpracy na Ukrainie podzielił się również Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku 

Międzynarodowego Plagiat.pl Ali Tahmazov. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 27 września 2018 r., ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

• PCG Polska 

• PCG Academia 

• Firma Pearson Central Europe 

• Firma Plagiat.pl 

• Międzynarodowa Fundacja Badań nad Polityką Edukacyjną w Kijowie 

• Think-tank CEDOS 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

b) rola FRP: 

• opracowywanie koncepcji seminarium 

• obsługa administracyjna seminarium 

• Prezes FRP pełnił funkcje gospodarza seminarium 

• Adiunkt naukowo-badawczy FRP wygłosiła referat 

 

13. Wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym.  

(przedsięwzięcia kontynuowane, realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego). 

• Przyznanie Prezesowi FRP prof. Jerzemu Woźnickiemu tytułu doktora honoris causa 
Kijowskiego narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki – 5 marca 2018 r.  

W dniu 5 marca 2018 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris 

causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki za istotny wkład w rozwój 

współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie 

współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i 

wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę 

z Uniwersytetem Kijowskim. 

Uroczystość odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu, z udziałem osobistości ze 

świata polityki i środowiska akademickiego, a w tym ze strony ukraińskiej m.in. Yurija 

Raszkiewicza, Wiceministra Edukacji i Nauki Ukrainy; Natalii Łukowej, Radcy Ministra Edukacji i 

Nauki Ukrainy, Prof. Tarasa Finikowa, Prezydenta Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką 



` 
27 

Sprawozdanie kierowane do Rady Fundacji Rektorów Polskich  

Edukacyjną. Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali: Jacek Żur, Zastępca Ambasadora 

RP na Ukrainie z listem gratulacyjnym od Wicepremiera J. Gowina; Prof. Jan Szmidt, 

Przewodniczący KRASP, JMR Politechniki Warszawskiej; Prof. Zbigniew Marciniak, 

Przewodniczący RGNiSW; Prof. Henryk Sobczuk, Przedstawiciel Prezesa PAN, Dyrektor 

Przedstawicielstwa PAN w Kijowie, którzy złożyli gratulacje przekazując listy od swoich instytucji. 

Obradom Senatu Uniwersytetu przewodniczył Rektor Prof. Leonid Hubersky, Przewodniczący 

Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU). 

• Ukraińsko – polskie seminarium pn. „Działalność narodowych konferencji rektorów w 

Polsce i na Ukrainie na tle tendencji europejskich” w Łucku – 22-23 czerwca 2018 r. 

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi 

Ukrainki odbyło się Ukraińsko-Polskie Seminarium Rektorów, poświęcone zagadnieniom działalności 

narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji Europejskich. 

Inicjatorem i organizatorem spotkania, ze strony polskiej był Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. 

Jerzy Woźnicki, który przewodniczył obradom. Delegację polskich rektorów 

reprezentowali: Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Prof. 

Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący KRASP, Członek Zarządu EUA; Prof. Wiesław Bielawski, 

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczący KRASP; Prof. 

Marek Tukiendorf, Przewodniczący Komisji KRASP ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektor 

Politechniki Opolskiej; Prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Ks. prof. Stanisław 

Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ze strony ukraińskiej udział w Seminarium wzięli: Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku 

Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki, 

Przewodniczący delegacji ukraińskiej; Prof. Wiktor Andruszczenko, Pierwszy Wiceprzewodniczący 

Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. M.P.Drahomanowa; Prof. Ihor Kotsan, Rektor-gospodarz, Rektor Wschodnioeuropejskiego 

Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki; Prof. Ihor Kowal, Rektor Odeskiego Narodowego 

Uniwersytetu im. I.I. Mecznikowa; Prof. Anatolij Mazaraki, Rektor Kijowskiego Narodowego 

Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego; Prof. Stepan Melniczuk, Rektor Czerniowiecki Uniwersytet 

Narodowy imienia Jurija Fedkowycza; Prof. Ruslan Postolovsky, Rektor Państwowego Uniwersytetu 

Humanistycznego w m.Riwne; Prof. Petro Bekh, Prorektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu 

imienia Tarasa Szewczenki; Prof. Petro Saukh, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy. 
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Podczas Seminarium ukraińscy i polscy Rektorzy przedstawili aktualnie wprowadzane zmiany 

systemowe w szkolnictwie wyższym w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

zarządzania uczelnią w projektowanych rozwiązaniach regulacyjnych. W debacie panelowej Rektorzy 

omówili doświadczenia i uwarunkowania działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na 

Ukrainie w odniesieniu do działań Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA). Podkreślono 

szczególne znaczenie przywiązania do tradycyjnych wartości akademickich dla funkcjonowania 

wspólnoty uczelni akcentując konieczność promowania ich przez narodowe konferencje rektorów. W 

tym kontekście za fundament działania instytucji szkolnictwa wyższego uznano autonomię uczelni z 

poszanowaniem wykształconych form samorządności akademickiej. 

Ustalono, że współpraca konferencji rektorów w ciągu kolejnych trzech lat 2018-2021 będzie 

realizowana w ramach projektu polsko-ukraińskiego pn. “Polsko-Ukraińska współpraca instytucji 

przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, który 

uzyskał wsparcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Zaplanowane zostało powołanie 

wspólnego polsko-ukraińskiego zespołu badawczego w celu przeprowadzenia analizy i badań 

dotyczących rozwiązań ustrojowych i modeli zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kolejne seminaria 

rektorów będą odbywać się naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie.  

• Międzynarodowa konferencja „Management and governance of the University of the 

future. Research on competitiveness, globalisation and development” - 20-21 września 

2018 r.  

Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki oraz adiunkt naukowo-badawczy FRP Iryna Degtyarova wzięli 

udział w międzynarodowej konferencji „Management and governance of the University of the 

future. Research on competitiveness, globalisation and development” zorganizowanej na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Lider projektu J. Woźnicki wziął udział w panelu 

dyskusyjnym pt. Zarządzanie strategiczne uczelniami. I. Degtyarova przedstawiła referat nt. 

Competition vs. searching as a mechanism of the rector’s selection in higher education 

institutions in Poland. 

• 4th EUA Funding Forum Frameworks that empower, universities that deliver (Ramy prawne 

które wzmacniają, uczelnie które działają) Ramon Llull University w Barcelonie – 18 - 19 

października 2018 r. 

Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki oraz adiunkt naukowo-badawczy FRP Iryna Degtyarova wzięli 

udział w 4th EUA Funding Forum Frameworks that empower, universities that deliver (Ramy 

prawne które wzmacniają, uczelnie które działają) zorganizowanym w Ramon Llull University w 

Barcelonie.  
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• Międzynarodowy szczyt ekonomiczny OPEN EYES ECONOMY SUMMIT 3 w Centrum 
Kongresowym ICE w Krakowie  - 20-21 listopada 2018 ICE 

Prezes FRP uczestniczył w międzynarodowym szczycie ekonomii Open Eyes Economy Summit 

odbywający się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Prof. Jerzy Woźnicki wraz z prof. 

Tadeuszem Gadaczem z Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie wzięli udział w debacie pn. 

Battle point nt. Uniwersytet menedżerski czy wspólnotowy. 

 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy 

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

• Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich 

• European University Association (EUA) 

• Związek Rektorów Ukrainy (URHEiU)  

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

• Politechnika Opolska 

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

• Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki 

• Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki  

• Narodowey Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P.Drahomanowa 

• Odeski Narodowy Uniwersytet im. I.I. Mecznikowa 

• Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy imienia Jurija Fedkowycza 

• Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w m.Riwne 

• Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy 

 

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 FRP na seminariach międzynarodowych 

• wizyty robocze przedstawicieli FRP w uczelniach zagranicznych 
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14. Doroczne ogólnopolskie seminarium FRP - ISW poświęcone aktualnym problemom rozwoju 

szkolnictwa wyższego – 12 września 2018 r., w seminarium wzięli udział członkowie 

Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW oraz zaproszeni goście – łącznie 60 osób   

Doroczne ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa 

wyższego zorganizowane dla Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa 

Wiedzy odbyło się 12 września 2018 r.  

W trakcie Zgromadzenia w Sesji I, Prezes FRP, prof. Jerzy Woźnicki przedstawił referat 

sprawozdawczy podsumowujący działalność w roku 2017/2018 think-tanku FRP – ISW a także 

zaprezentował wybrane przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z partnerami 

strategicznymi: KRASP (KRePSZ) i KRZaSP, Pearson Central Europe, PCG Polska, Plagiat.pl, WSiP, 

PWN oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi. Następnie głos zabrał 

Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt omawiając aktualne działania podejmowane przez 

KRASP. W drugiej części Seminarium w sesji II prof. Andrzej Kraśniewski przedstawił referat na 

temat „Sieci uczelni europejskich (European Universities): Nowy element Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i 

zaproszonych gości. Uczestnicy Zgromadzenia w swych wystąpieniach wysoko oceniali 

osiągnięcia FRP-ISW podkreślając dorobek Fundacji oraz znaczenie rezultatów osiąganych w 

ramach licznych projektów realizowanych na rzecz uczelni akademickich. 

(przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 12 września 2018 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. 

 

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

realizowane w ramach nieodpłatnej dla szkół wyższych działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

• Instytut Społeczeństwa Wiedzy  

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działająca wspólnie z 

Konferencją Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych 
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• 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. 

• objmowanie patronatem merytorycznym przedsięwzięć realizowanych przez 

uczelnie, instytucje zajmujące się zagadnieniami szkolnictwa wyższego m.in. 

programu dla przyszłych liderów  szkolnictwa wyższego na Ukrainie 

pn. „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z 

otoczeniem”. Program realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i 

Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu MNiSW. 

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

Punkt IV.  

Fundacja  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

 

Punkt V. Uchwały Zarządu FRP 

W 2018 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 2018 r. odbyło  się 6 takich posiedzeń). Zarządy FRP i ISW 

współpracują na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. 

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

niniejszego sprawozdania. 

 

Punkt VI.  Informacja o uzyskanych przychodach 

Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2018 roku:      996.042.29 zł  

W tym: 

Nadwyżka przeniesiona z lat poprzednich:  -     322.088,66 zł 

Przychody z działalności statutowej           -                 667.595,37 zł  

(seminaria ,szkoły letnie ,publikacje)      

Przychody finansowe (prowizje bankowe)                      -      5.015,35 zł 

Pozostałe przychody   (darowizny)                                        -        0,00 zł 
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Wpłaty na Pożytek publiczny                                                 -                   1.341,60 zł  

Pozostałe przychody operacyjne                             -        1,31 zł 

Punkt VII.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2018 roku :          697.157,82 zł                                                                                 

W tym: 

a) koszty poniesione na realizację celów statutowych:                       385.043,95 zł       

W tym: 

- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców           -                         158.400,00 zł          

- koszty seminariów i konferencji                              -                         226.643,95 zł  

- koszty publikacji                                                         -                                       0,00 zł       

b) koszty administracyjne:                                        312.113,87zł      

       w tym: 

- zużycie materiałów i energii        -                            10.075,00 zł   

- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -          141.049,54zł 

- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                        -          156.293,89 zł    

- amortyzacja         -                         0,00 zł 

- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                      -           4.695,44zł         

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

Punkt VIII.  

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady rachunkowości wynikającej z ustawy z dnia 29 

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

Fundusz założycielski Fundacji  wynosi :                                             16.200,00 zł. 

a) na dzień 31.12.2018 Fundacja posiadała środki pieniężne :   550.006,33 zł. 

- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                       550.006,33zł.    

- środki pieniężne w kasie:                                                         0,00 zł.   

b) w 2018 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

c) suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2018 roku :    1.281.867,96zł 

d)  wartość zobowiązań na koniec 2018 roku:                                       125.899,03 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. 
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Punkt X. 

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

0,00 zł 

2. Udzielone przez fundację pożyczki –  0,00 zł 

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

handlowego – 0,00 zł 

4. Nabyte przez fundacje nieruchomości i środków trwałych – 0,00 zł 

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 31.12.2018: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -                    1.463,00zł        

- dot. rozliczeń  z ZUS                       -         9.024,63zł 

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

- dot. podatku VAT       -                         8,738,00 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. 

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

- dot. podatku VAT       -                         0,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

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

Punkt XIII. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
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