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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI  

FUNDACJI NA RZECZ JAKOSCI KSZTAŁCENIA  
ZA 2014 ROK 

 
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529) 
 

1. Nazwa fundacji:  
Fundacja na rzecz Jako ści Kształcenia  

 
2. Siedziba i adres fundacji:   

00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmie ście 24 lok. 211  
 
3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):  

00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmie ście 24 lok. 211 
Tel: +48 22 55 21 548 
 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@fjk.org.pl  
 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000419106; 23.05.2012 
 

6.  Statystyczny numer  identyfikacyjny w systemie REGON: 146164620 
 

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji  
(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 
 

1/ Jakub BRDULAK- Przewodnicz ący Zarz ądu 
2/ Tomasz LEWI ŃSKI; Członek Zarz ądu 
3/ Przemysław RZODKIEWICZ; Członek Zarz ądu 
 

8. Cele statutowe fundacji (§7 statutu): 
1) podejmowanie, organizowanie wspieranie działa ń związanych z 
akredytacj ą szkół wy ższych; 
2) prowadzenie, organizowanie i wspieranie bada ń dotycz ących programów 
studiów wy ższych; 
3) promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury; 
4) działanie na rzecz upowszechniania edukacyjnych młodzie ży, wyższego 
wykształcenia oraz równo ści szans; 
5) wyró żnianie osi ągni ęć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji 
narodowej; 
6) promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i dz iałań na rzecz 
kształcenia ustawicznego; 
7) prowadzenie, organizowanie i wspieranie bada ń dotycz ących 
strategicznych zagadnie ń edukacji i nauki, z uwzgl ędnieniem uwarunkowa ń 
integracji europejskiej; 
8) prowadzenie bada ń i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska 
akademickiego w Polsce; 
9) prowadzenie, organizowanie i wspieranie bada ń, dotycz ących polityki 
oświatowej w jej interakcji ze szkolnictwem wy ższym; 
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10) monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zach odzących w 
szkolnictwie wy ższym oraz na styku szkolnictwa średniego i wy ższego; 
11) tworzenie i udost ępnianie baz danych dotycz ących szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz słu żenie pomoc ą w organizacji zespołów 
badawczych, stosownie do zada ń i potrzeb zainteresowanych instytucji; 
12) promowanie i podejmowanie działa ń na rzecz tworzenia warunków 
rozwoju społecze ństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;  
13) inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w  sprawach nauki i 
edukacji oraz upowszechnianie jej wyników; 
14) słu żenie pomoc ą osobom i instytucjom, zajmuj ącym si ę doskonaleniem 
systemu edukacji i bada ń naukowych; 
15) współprac ę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmuj ącymi si ę 
problematyk ą szkolnictwa wy ższego i nauki; 
16) organizowanie konferencji, szkole ń i seminariów; 
17) wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, d otycz ących zagadnie ń 
szkolnictwa wy ższego i nauki. 
 

9. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 
W roku sprawozdawczym 2014: 
a) Zorganizowano mi ędzynarodow ą konferencj ę pt. „Quality – New 

Openning” która dobyła si ę 28 marca 2014 na SGH. Go śćmi konferencji 
byli mi ędzynarodowi eksperci oraz autorytety w zakresie jak ości 
kształcenia m.in. Prof. Don Westerhejden, Prof. Hea ther Eggins, Prof. 
Ray Land, Prof. Ewa Chmielecka, Prof. Stanisław Chw irot, Prof. Bohdan 
Macukow, Dr Tomasz Saryusz-Wolski, Dr Magdalena Dyb aś, Pan 
Aleksander Leyk.  

b) W czasopi śmie Panorama PAN 8 (20) kwiecie ń 2014 ukazała si ę artykuł 
autorstwa dr hab. J. Brdulaka pt. „Organizacja ucze lni i jako ść 
kształcenia- zmiany, wyzwania, szanse.” 

c) 4 lipca 2014 podpisano Porozumienie o współpracy  z Konferencj ą 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

d) Członkowie Zarz ądu brali udział w spotkaniach KRASP  
e) Fundacja zleciła zewn ętrznej kancelarii prawnej przegotowanie opinii 

dotycz ących zasad organizacji Programu im. Hugona Kołł ątaja. 
f) Utworzono stron ę internetow ą fundacji www.fjk.org.pl. 
 

10. Działalność  gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy): 
Fundacja nie prowadziła działalno ści gospodarczej. 
 

11. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): 
W załączeniu do sprawozdania 
 

12. Uzyskane  w roku sprawozdawczym przychody ze: 
 

a/ spadków:          0,00 zł 
b/ zapisów:         0,00 zł 
c/ darowizn:         0,00 zł 
d/ zbiórek publicznych:        0,00 zł 
e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):   0,00 zł 
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f/ oprocentowania rachunków bankowych:     0,00 zł 
g/ loterii:           0,00 zł 
h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych:    0,00 zł 
i/ działalności gospodarczej:        0,00 zł  
j/ inne rodzaje dochodów:        0,00 zł 

 
13. Wysokość kosztów wynikających z: 
 

a/ realizacji celów statutowych fundacji     1230,00 zł 
b/ wydatków administracyjnych (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, 
bankowe itp.):         4203,90 zł 
c/ działalności gospodarczej       0,00 zł 
d/ pozostałe koszty        0,00 zł 

 
14. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: Fundacja nie zatrudniała pracowników  
 
15. Łączna  kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych:  
Nie dotyczy 

 
16. Wysokość rocznego wynagrodzenia członków organów Fundacji:  

a/ Członkowie Zarządu- Nie pobierali wynagrodzenia  
b/ Członkowie Rady Fundacji- Nie pobierali wynagrodzenia  
 

17.  Wydatki  na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: Nie zawierano  
 
18.  Udzielone przez fundację pożyczki  pieniężne z podziałem  wg  ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków  przyznania pożyczek oraz z podaniem  
podstawy statutowej udzielania tych pożyczek: Nie udzielano  

 
19. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):  

Volkswagen Bank Polska S.A.      5223,85 zł 
 
20. Wartość nabytych obligacji: Nie nabyto  

 
21. Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek: Nie nabyto  
 

22.  Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 
na ten cel: Nie nabyto  

 
23. Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie nabyto  
 
24. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji  ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych: 
a/ aktywa:         5223,85 zł 
b/ zobowiązania:        0,00 zł 

 



str. 4 
 

25. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne): Nie prowadzono  
 

26. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 22: Nie prowadzono  
 
27. Informacja  o rozliczeniach  fundacji  z tytułu  ciążących  zobowiązań 

podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych. 
Fundacja nie posiada zaległych zobowi ązań podatkowych oraz innych 
obci ążeń publiczno-prywatnych. Składała deklaracj ę podatkow ą CIT-8. 

 
28. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach 

oraz wyniki tych kontroli. 
W roku 2014 w siedzibie Fundacji nie były przeprowa dzane kontrole 

 
 

 
 

Podpisy  członków Zarządu  
\ 

 
 

.............................................    …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Kopie uchwał Zarz ądu 
2. Bilans 
3. Rachunek Zysków i Strat 


