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Sprawozdanie kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego  

 
 
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. 
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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. 

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. 
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W 2009 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez 
następujące działania: 

1. Opracowanie projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt 
środowiskowy” (przedsięwzięcie w toku, realizowane w ramach działalności pożytku 
publicznego). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

 Telekomunikacja Polska  

 Sygnity S.A. 

 Krajowa Izba Gospodarcza 

 Związek Banków Polskich 

 PENTOR 
b) rola FRP 

 opracowanie koncepcji i założeo dla projektu, 

 opracowanie kolejnych wersji dokumentu 

 przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z przygotowaniami 
do  uruchomienia projektu, 

 udział w powołaniu Komitetu Sterującego projektu, 

 udział w powołaniu grupy wykonawców projektu, 

 sprawowanie funkcji Przewodniczącego przez Prezesa Fundacji, 

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

 prace redakcyjne w zakresie dwóch publikacji, będących wynikiem projektu: 
i. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt 

środowiskowy. 
ii. Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania, perspektywy. 

 prowadzenie działao informacyjnych i promocyjnych 

 bezpłatna dystrybucja publikacji 
 

2. Ogólnopolskie seminaria i konsultacje poświęcone projektowi  Strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego 2010-2020 (przedsięwzięcie w toku, realizowane w ramach działalności pożytku 
publicznego) 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich 

 Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

 lokalne konferencje rektorów 
b) rola FRP 

 opracowanie koncepcji i założeo dla seminarium, 

 sprawowanie funkcji Przewodniczącego przez Prezesa Fundacji, 

 zapewnianie obsługi biurowej i techniczno-organizacyjnej przez Biuro Fundacji, 

 przeprowadzenie seminariów i konsultacji: 
i. Konsultacje z grupą rektorów - 10-12 października 2009 (Obżycko) 
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ii. Konferencja  Rektorów  Polskich Uczelni Technicznych  - 29 października 2009 
(Warszawa) 

iii. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – 5 listopada 2009 
(siedziba FRP -Warszawa) 

iv. Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych – 7 listopada 2009 
(Tomaszowice) 

v. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – 16 listopada 2009 
(Warszawa) 

vi. Konferencja Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego  - 20 listopada 2009  
(Warszawa) 

vii. Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych  – 23 listopada 2009  (Warszawa) 

viii. Zgromadzenie Plenarne KRASP z udziałem zaproszonych gości - 2 grudnia 
2009 r. 

 
3. Wspieranie działao Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP (przedsięwzięcie w toku, 

realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 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. 

 
4. Projekt „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” (przedsięwzięcie  realizowane w ramach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, kontynuowane w 2010 r.). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziałała: 

 Telekomunikacja Polska  

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy, 

 Sygnity S.A, 
b) rola FRP 

 przygotowanie koncepcji systemu informatycznego obsługującego badania, 

 Prezes Fundacji pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego, 

 biuro Fundacji zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Sterującego, 

 prace dwóch grup roboczych ds. benchmarkingu procesów związanych z e-
learningiem oraz wewnętrznymi systemami zapewniania jakości, 

 przeprowadzenie badao pilotażowych, 

 opracowanie wyników. 
 

5. V Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy (przedsięwzięcie 
zrealizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej). 
a) instytucje, z którymi FRP współdziała: 

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
b) rola FRP: 
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 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  16-21 lutego 2009 r. 
 

 
6. Ogólnopolskie seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego  pt: 
„Aktualne problemy szkolnictwa wyższego  i nauki – podejście strategiczne”, z udziałem członków 
Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW oraz gości (przedsięwzięcie zrealizowane w dniu 23 września 
2009 r., w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy  
b)   rola FRP 

 opracowanie koncepcji i zrealizowanie Seminarium, 

 Przewodniczący Rady Fundacji pełnił funkcję Przewodniczącego Seminarium, 

 FRP i ISW wspólnie udostępniły swoje zasoby. 
 

7. Projekt pn.  „Działania FRP i ISW  na rzecz rozwoju szkół wyższych” (przedsięwzięcie w toku, 
realizowane w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej  działalności pożytku publicznego) 

a) instytucje, z którymi FRP  współdziałała: 

 Instytut Społeczeostwa Wiedzy  
b)   rola FRP 

 udział prezesa FRP  w konferencjach, 

 wygłaszanie referatów, wykładów i przedstawianie opracowao przez Prezesa FRP 

 wizyty robocze Prezesa FRP w uczelniach 

 



 
8 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2009 

Punkt III.  

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u.  

W 2009 r. działalnośd gospodarcza polegała na koordynacji, pracach programowych i pracach 
technicznych w ramach działao opisanych w punkcie II.5 niniejszego sprawozdania. 

Punkt IV. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2009 r. Zarząd nie podejmował uchwał.  

Zarząd FRP dokonywał szczegółowo protokołowanych ustaleo organizacyjno-programowych, 
obradując na odbywających się kilka razy w roku wspólnych posiedzeniach Zarządów FRP  i ISW (w 
2009 r. odbyło się 6 takich posiedzeo). Zarządy  FRP i ISW współpracują na podstawie umowy z dnia 2 
stycznia 2004 r. 

W 2009 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 2009 roku:   1 102 071,15 zł 
 

W tym: 

Przychody z działalności statutowej           -             807.534,95 zł  
(seminaria ,szkoła letnia ,publikacje)      

Przychody finansowe  (prowizje bankowe)                    -                         0,00 zł 

Pozostałe przychody   (darowizny)                                        -   292.268,10 zł 

Wpłaty na Pożytek publiczny                                                -                  2.268,10 zł  

Pozostałe przychody operacyjne                             -             0,00 zł 

Punkt VI.  Informacja o poniesionych kosztach 

Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2009 roku :   525.231,36 zł 
                                                                                                  
W tym: 
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :              271.068,17  zł      

  
W tym: 
- wynagrodzenia ekspertów i wykładowców           -                 144.599,44 zł          
- koszty seminariów i konferencji                              -                 100.803,93 zł  
- koszty publikacji                                                         -                    25.664,80 zł 
  (m. innymi literatura fachowa, wynagrodzenia 
   oraz tłumaczenia)  
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b) koszty administracyjne:                               246.002,34 zł      
       w tym: 

- zużycie materiałów i energii        -                      22.774,98 zł   
- usługi obce (czynsz, k. eksploatacyjne ,telefony) -                55.655,90 zł 
- wynagrodzenia i narzuty (ZUS  )                        -                      145.286,24 zł    
- amortyzacja         -                        16.828,20 zł 
- pozostałe (m.in. podatki i opłaty)                      -                          5.457,02 zł         
 

c)   pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)        -                          7.160,85 zł          

Punkt VII.  

W roku obrotowym 2009 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 31.12.2009 Fundacja posiadała środki pieniężne :   667.445,43 zł. 
- środki pieniężne na r-ku bieżącym:                                       667.455,43 zł.    
- środki pieniężne w kasie:                                                                 0,00 zł.    

b) w 2009 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 
 

c) suma aktywów i pasywów Fundacji na koniec 2009 roku :     845.560,81 zł 
 
d)  wartośd zobowiązao na koniec 2009roku:                                    82.321,99  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. 

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 31.12.2009: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  -                   5.810,80 zł        
- dot. rozliczeo  z ZUS                       -        5.456,24 zł 
- 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.   
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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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