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Sprawozdanie z działalności  

FUNDACJA NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
(nazwa fundacji) 

 
za rok 2018* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie 
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. 

 
sporządzone dnia 2019.04.15 
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1.1 Dane fundacji. 
 
 

Nazwa Fundacji Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia 

Siedziba i adres ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 lok. 11  
00-927 WARSZAWA 

Adres do korespondencji ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 lok. 11  
00-927 WARSZAWA 

E-mail biuro@fjk.org.pl 

Telefon +48 22 55 21 548 

Faks brak 

REGON 146164620 

Data wpisu w KRS 2012-05-23 

Nr KRS 0000419106 

 
 
 

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji.  
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję) 

 
1. Tomasz Lewiński  - przewodniczący zarządu 

2. Jakub Brdulak - członek zarządu 

 
1.3 Cele statutowe fundacji. 
 
Działanie na rzecz i wspomaganie tworzenia systemu zapewniania jakości kształcenia 
w polskim szkolnictwie wyższym. 
 
1) podejmowanie, organizowanie wspieranie działań związanych z akredytacją szkół 

wyższych; 
2) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących programów studiów 

wyższych; 
3) promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury; 
4) działanie na rzecz upowszechniania edukacyjnych młodzieży, wyższego wykształcenia 

oraz równości szans; 
5) wyróżnianie osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej; 
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6) promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i działań na rzecz kształcenia 
ustawicznego; 

7) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących strategicznych zagadnień 
edukacji i nauki, z uwzględnieniem uwarunkowań integracji europejskiej; 

8) prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska akademickiego w 
Polsce; 

9) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań, dotyczących polityki oświatowej w jej 
interakcji ze szkolnictwem wyższym; 

10) monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz 
na styku szkolnictwa średniego i wyższego; 

11) tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz 
służenie pomocą w organizacji zespołów badawczych, stosownie do zadań i potrzeb 
zainteresowanych instytucji; 

12) promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy; 

13) inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach nauki i edukacji oraz 
upowszechnianie jej wyników; 

14) służenie pomocą osobom i instytucjom, zajmującym się doskonaleniem systemu edukacji 
i badań naukowych; 

15) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką 
szkolnictwa wyższego i nauki; 

16) organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów; 
17) wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnień szkolnictwa 

wyższego i nauki. 
 
 

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 
Fundacja opiera się na nieodpłatnej pracy członków Zarządu. Działalność polega na 
wspieraniu polskich uczelni w kwestiach związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością 
kształcenia. Fundacja współpracuje i wspiera w tej tematyce Konferencję Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich.  
W 2018 roku fundacja w ramach działalności statutowej przygotowała koncepcje projektów 
dotyczących: 
 wspierania uczelni we wdrażaniu Ustawy 2.0 – nowej Ustawy: Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 
 budowania systemowych rozwiązań w zakresie zapewniania jakości kształcenia. 

 
W ramach swojej działalności Fundacja objęła patronatem konferencję zorganizowaną przez 
Ashoka: Teaching for the future changemaking, employability, innovations dnia 5 czerwca 
2018 r. 
 
2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 
 
Organizacja 4 seminarii (szkoleń) adresowanych do uczelni: 
 
2018.02.28 Ochrona Danych Osobowych w świetle Rozporządzenia Ogólnego 

o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z perspektywy Władz uczelni. 
2018.05.10 Informacja publiczna w szkole wyższej 
2018.06.14 Prawo autorskie dla naukowców 
2018.09.20 Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO dla sektora szkolnictwa 
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wyższego - 2 
 
Wszystkie przychody z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową. 
 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS. 

 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
1) działalności wydawniczej – 58,  
2) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalności powiązanej – 62,  
3) działalności usługowej w zakresie informacji – 63,  
4) działalności prawniczej – 69.10,  
5) doradztwa związanego z zarządzaniem – 70.2,  
6) badań naukowych i prac rozwojowych – 72,  
7) reklamy, badań rynku i opinii publicznej – 73,  
8) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 74,  
9) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3,  
10) pozaszkolnych form edukacji – 85.5,  
11) działalności wspomagającej edukację – 85.6,  
12) działalności organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych – 

94.1. 
 
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 
 
w załączeniu do sprawozdania 
 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł. 

 
bilans Fundacji w załączeniu 
 

6. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

 
brak 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Rachunek zysków i strat na dzie  31.12.2018 r. 
Sporz dzono dnia 29.03.2019 r, sporz dził Janusz Galas

Pozycja Wyszczególnienie

2017 2018

A. 0,00 zł

I.

II.

III

IV

B.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

C.

D. 0,00 zł 0,00 zł

I

II

III 0,00 zł 0,00 zł
1 Przychody z działalno ci nieodpłatnej po ytku publicznego

2 Przychody z działalno ci odpłatnej po ytku publicznego

3

E 0,00 zł 61,50 zł

I

II

III 0,00 zł 61,50 zł
1 Koszty z działalno ci nieodpłatnej po ytku publicznego 

2 Koszty z działalno ci odpłatnej po ytku publicznego

3 61,50 zł

F

G 0,00 zł 0,00 zł
I

II

III

IV

V

H 0,00 zł 0,00 zł

I

II

III

IV

I.

J. 0,00 zł 0,00 zł

I

II

K

L 0,00 zł 0,00 zł

M 0,00 zł 0,00 zł

N

KRS: 0000419106
NIP: 525-254-50-55

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 
zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowo ci

 Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy 

Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:   - od jednostek powi zanych 35 347,55 zł

Przychody netto ze sprzeda y produktów   35 347,55 zł

Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto  dodatnia, zmniejszenie - warto  ujemna)   

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  

Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów   

Koszty działalno ci operacyjnej   7 880,74 zł 22 411,83 zł

Amortyzacja  

Zu ycie materiałów i energii   13 589,52 zł

Usługi obce   6 580,74 zł 6 822,31 zł

Podatki i opłaty, w tym:   - podatek akcyzowy   1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2 000,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia   

Pozostałe koszty rodzajowe   

Warto  sprzedanych towarów i materiałów  

Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)   -7 880,74 zł 12 935,72 zł

Pozostałe przychody operacyjne  

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

Dotacje  

Inne przychody operacyjne  

Inne przychody operacyjne  (składki członkowskie, darowizny, inne)

Pozostałe koszty operacyjne  

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych   

Inne koszty operacyjne  

Inne koszty operacyjne  

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (C+D-E)   -7 880,74 zł 12 874,22 zł

Przychody finansowe  
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   - od jednostek powi zanych   

Odsetki, w tym:   - od jednostek powi zanych   

Zysk ze zbycia inwestycji   

 Aktualizacja warto ci inwestycji   

Inne  

Koszty finansowe  

Odsetki, w tym:   - dla jednostek powi zanych   

 Strata ze zbycia inwestycji   

Aktualizacja warto ci inwestycji   

Inne  

Zysk (strata) z działalno ci (F+G-H)   -7 880,74 zł 12 874,22 zł

Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)   

Zyski nadzwyczajne   

Straty nadzwyczajne  

Zysk (strata) brutto (I±J)   -7 880,74 zł 12 874,22 zł

Podatek dochodowy  

Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)   

Zysk (strata) netto (K-L-M)   -7 880,74 zł 12 874,22 zł



BILANS

Sporz dzony na dzie  31.12.2018 r.

Sporz dzono dnia 29.03.2019 r, sporz dził Janusz Galas

jednostka obliczeniowa: zł/gr

Wiersz Wyszczególnienie
Stan na

31.12.2017 31.12.2018
AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł
I. Warto ci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Nale no ci długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II. Nale no ci krótkoterminowe

1.

2. Z tytułu podatków

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych

2. Pozostałe aktywa finansowe

C. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,42 zł
Suma aktywów

PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Nale ne wpłaty na kapitał podstawowy (warto  ujemna)

III. Udziały (akcje) własne wielko  ujemna

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe koszty (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna)

B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

I. Rezerwy na zobowi zania

II. Zobowi zania długoterminowe

III. Zobowi zania krótkoterminowe

1. Z tytułu dostaw i usług

2. Z tytułu podatków

3 Inne 17,00 zł 11,00 zł

IV. Rozliczenia mi dzyokresowe 0,29 zł 0,29 zł
Suma pasywów

2 642,93 zł 16 383,53 zł

1 474,00 zł 3 687,00 zł

Nale no ci z tytułu dostaw i usług, do 12 mcy 2 250,00 zł

1 474,00 zł 1 437,00 zł

1 168,93 zł 12 696,53 zł

1 168,93 zł 12 696,53 zł

2 642,93 zł 16 383,95 zł

1 524,29 zł 14 398,51 zł

9 405,03 zł 1 524,29 zł

-7 880,74 zł 12 874,22 zł

1 118,64 zł 1 985,44 zł

1 118,35 zł 1 985,15 zł

1 101,35 zł 1 974,15 zł

2 642,93 zł 16 383,95 zł


