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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. 
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Punkt I.  

 

Fundacja Rektorów Polskich 

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

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

Numer KRS:  0000106747 

REGON: 015185203 

 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

 

- Prezes Fundacji, Członek Zarządu   prof. Jerzy Woźnicki 

      ul. Jodłowa 10 

      05-110 Jabłonna 

 

- Członek Zarządu    prof. Ewa Chmielecka 

      ul.   Wesołowskiego 16      

      04-691 Warszawa 

 

- Członek Zarządu    prof. Andrzej Kraśniewski 

      ul. Polnej Róży 6A m. 86 

      02-798 Warszawa 

 

Celami statutowymi Fundacji są: 

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

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

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

studentów i młodych pracowników naukowych. 

 



 
4 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2007 

 

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 osiągnięd w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej, 

 promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i działao na rzecz kształcenia ustawicznego, 

 prowadzenie, organizowanie i wspieranie badao dotyczących strategicznych zagadnieo edukacji i 
nauki, z uwzględnieniem uwarunkowao integracji europejskiej, 

 prowadzenie badao i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska akademickiego w Polsce,  

 prowadzenie, organizowanie i wspieranie badao, 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 zadao i potrzeb zainteresowanych 
instytucji, 

 udział w przedsięwzięciach na rzecz kultury narodowej, 

 promowanie i podejmowanie działao na rzecz tworzenia warunków rozwoju społeczeostwa 
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 badao 
naukowych, 

 współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką szkolnictwa 
wyższego i nauki, 

 organizowanie konferencji, szkoleo i seminariów, 

 wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnieo 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. 
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Fundacja Rektorów Polskich współdziała z Fundacją „Instytut Społeczeostwa Wiedzy” w realizacji 
celów statutowych obu fundacji na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. FRP tworzy warunki 
lokalowe i techniczne dla realizacji zadao statutowych Instytutu Społeczeostwa Wiedzy oraz wspiera 
działania podejmowane przez ISW. 

 

W 2007 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez 
następujące działania: 

1. Wspieranie działao Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP (przedsięwzięcie w toku, 
realizowane w ramach działalności pożytku publicznego). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 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. 
 

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

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
b) rola FRP 

 projekt zrealizował zespół ekspertów Fundacji, 

 Prezes Fundacji był członkiem Zespołu, 

 Biuro Fundacji zapewniało obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu, 

 Opracowanie dokumentu i przygotowanie go do druku, 

Fundacja finansowała projekt ze środków własnych. 

3. Seminaria szkoleniowo-dyskusyjne: „Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelniach” 
(przedsięwzięcie kontynuowane w 2008 r.,  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 seminarium w dniu 10  grudnia 2007  r. 
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4. Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: „Wewnętrzne systemy zapewniania jakości w szkołach 
wyższych” (przedsięwzięcie zakooczone,  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 trzech edycji Seminarium  w terminach 28 luty-1 marca, 7-8 
marca oraz 9-10 maja 2007 r. 
 

5. I Konferencja Zimowa Fundacji Rektorów Polskich (przedsięwzięcie zakooczone,  realizowane w 
ramach statutowej działalności gospodarczej)  
a) instytucje, którymi FRP współdziałała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

 Akademia Rolnicza w Krakowie, 
b) rola FRP 

 opracowanie koncepcji Konferencji, 

 Prezes Fundacji pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji i jednego z 
wykładowców, 

 przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 
Konferencji, 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych, 

 przeprowadzenie Konferencji w dniach 21-25 marca 2007 r. 
 

 
6. Monografia „Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego” (przedsięwzięcie 

zrealizowane, częściowo w ramach statutowej działalności gospodarczej). 
a) projekt zrealizowany samodzielnie przez FRP. 
b) rola FRP 

 Prezes Fundacji jest autorem monografii, 

 Biuro Fundacji zapewniło obsługę procesu wydawniczego, a w tym przygotowanie 
monografii do druku, 

 sfinansowanie druku monografii, 

 dystrybucja monografii. 
 

7. Opracowanie „A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education 
in Poland” (przedsięwzięcie zrealizowane,). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

 UNESCO-CEPES, 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy, 
b) rola FRP 

 Prezes Fundacji jest autorem opracowania, 

 Biuro Fundacji zapewniło obsługę procesu wydawniczego, a w tym przygotowanie 
opracowania do druku, 

 sfinansowanie druku opracowania, 

 bezpłatna dystrybucja opracowania. 
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8. Projekt „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” (przedsięwzięcie kontynuowane w 2008 r.). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

 Telekomunikacja Polska, 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy, 
b) rola FRP 

 przygotowanie koncepcji projektu, 

 powołanie Komitetu Sterującego projektu, 

 Prezes Fundacji pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego, 

 biuro Fundacji zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Sterującego, 

 zorganizowanie kolejnych posiedzeo Komitetu Sterującego w dniach 7 lipca, 16 
października,  19 listopada oraz 19 grudnia 2007 r. 

 prace redakcyjne związane z przygotowaniem do druku publikacji pt. „Założenia 
dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce”, 

 druk i bezpłatna dystrybucja publikacji.  
 

9. III Szkoła Letnia Fundacji Rektorów Polskich dla osób koordynujących, nadzorujących oraz 
rozliczających projekty badawcze (przedsięwzięcie zrealizowane w ramach statutowej 
działalności gospodarczej). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

 Politechnika Białostocka, 

 Uniwersytet w Białymstoku. 
b) rola FRP: 

 opracowanie koncepcji Szkoły, 

 Prezes Fundacji pełnił funkcję przewodniczącego Szkoły i jednego z wykładowców, 

 przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem 
Szkoły, 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych, 

 przeprowadzenie Szkoły  w dniach  15-19 lipca 2007  r. 
 

10. Projekt „Model i formuła programowa studiów dwustopniowych w świetle uwarunkowao rynku 
pracy oraz wymagao procesu bolooskiego” (przedsięwzięcie kontynuowane w 2008 r.). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

 Sygnity S. A. 
b) rola FRP 

 biuro Fundacji zapewniło obsługę organizacyjną  prac Zespołu, 

 członkowie zarządu Fundacji uczestniczyli w pracach Zespołu, 

 przeprowadzenie w dniu 10 lipca 2007 r.  Seminarium, na którym przedyskutowano 
wyniki prac Zespołu, 

 prace redakcyjne związane z przygotowaniem do druku tekstu raportu. 
 

11. Ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego  pt: 
„Samorządnośd i rządnośd uniwersytetu- etos i procedury”, z udziałem członków Zgromadzenia 
Fundatorów FRP i ISW oraz gości (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 10 września 2007 r., w 
ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy  
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b)   rola FRP 

 opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, 

 Przewodniczący Rady Fundacji pełnił funkcję Przewodniczącego Seminarium, 

 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby. 

 

 

Punkt III.  

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

W 2007 r. działalnośd gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i pracach 
technicznych w ramach działao opisanych w punktach II.1, II.4, II.5 oraz  II.7 niniejszego 
sprawozdania, 

 

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2007 r. Zarząd nie podejmował uchwał.  

Zarząd FRP dokonywał szczegółowo protokołowanych ustaleo 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 2007 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 2007 roku:     357 381,77 zł. 

W tym: 

Przychody z działalności statutowej           -     204 653,04 zł  

(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (prowizje bankowe                   -             1,63 zł 

Pozostałe przychody   (darowizn)                                            -  150 000,00 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny                                                -           2 727,10zł  
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Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2007 roku :   347 250,80 zł 
                                                                                                  
W tym: 
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :            178 741,32 zł      

  
W tym: 
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców           -               40 500,00 zł.          
- koszty seminariów i konferencji                              -               62 092,32 zł.  
- koszty publikacji                                                         -               76 149,00 zł. 
  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 
   oraz tłumaczenia)  
       

b) koszty administracyjne:                             168 509,48 zł      
       w tym: 

- zużycie materiałów i energii        -                  24 335,68 zł   
- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -             69 284,85 zł 
- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                        -                   58 980,41 zł    
- amortyzacja         -             7 560 ,94 zł  
- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                      -                   5 685,30 zł         

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)        -                   3 662,30 zł          

Punkt VII.  

W roku obrotowym 2007 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 dzieo 31.12.2007 Fundacja posiadała środki pieniężne :   133 760,31 zł. 
- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                      133 102,11 zł.    
- środki pieniężne w kasie:                                                               658,20 zł.    

b) w 2007 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 
 

c) suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2007 roku :    217 615,05 zł  
 
d)  wartośd zobowiązao na koniec 2007 roku:                                   39 696,61 zł   
     (zobowiązania krótkoterminowe) 

f)  w okresie sprawozdawczym  Fundacja zatrudniała 1 osobę na etacie 

Punkt VIII.   

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy paostwowe i samorządowe. 
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Punkt IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu 
ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, informacja w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych 
Zobowiązania podatkowe na dzieo 31.12.2007: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -         2 058,00 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.   
 

Punkt X. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 
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Intencją, występującego z obywatelską inicjatywą ponad 100-osobowego grona, angażujących osobiste 
środki finansowe, rektorów założycieli Fundacji i Instytutu, do którego należą zarówno rektorzy 
wiodących uczelni paostwowych jak i niepaostwowych, jest ustanowienie niezależnej instytucji 
realizującej misję o charakterze pro publico bono, w obszarze badao nad szkolnictwem wyższym i nauką, 
a także nad związanymi z tym zagadnieniami społeczeostwa informacyjnego oraz edukacyjnymi i 
społecznymi uwarunkowaniami gospodarki opartej na wiedzy i polityki proinnowacyjnej.  

Pragniemy aby ściśle współpracujące ze sobą instytucje: Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut 
Społeczeostwa Wiedzy - wypełniając istniejącą lukę, ogrywał w życiu publicznym w obszarze swego 
działania istotną rolę. 

Zakres sprawozdania: 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy podsumowanie działao realizowanych przez Fundację 
Rektorów Polskich, we współpracy z Instytutem Społeczeostwa Wiedzy, w ramach I etapu projektu 
„Benchmarking w szkolnictwie wyższym” i innych inicjatyw podejmowanych przez FRP w 2007 r. na 
podstawie umowy nr PKK/KDM/UD/233/2007, zawartej pomiędzy Fundacją Rektorów Polskich a 
Telekomunikacją Polską.  

 Prof. Jerzy Woźnicki 
Prezes Fundacji Rektorów Polskich 

Dyrektor Instytutu Społeczeostwa Wiedzy 
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