Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
w roku 2020
W skład Zarządu w okresie sprawozdawczym wchodzili Prezes: Krzysztof Pietraszkiewicz,
Wiceprezes: Arkadiusz Mężyk, Członkowie Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas i Tadeusz
Słomka.
Działalność statutowa
W roku sprawozdawczym, 06.02.2020 odbyło się II Forum Akademicko-Gospodarcze
pt.: „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, które objęli honorowym
patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
Minister Rozwoju. W konferencji wzięło udział ok. 160 osób. Referaty wprowadzające przedstawili
wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Kamil Bortniczuk i wiceminister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Sebastian Skuza. W trakcie konferencji odbyły się trzy panele
dyskusyjne poświęcone pierwszym doświadczeniom działających od ponad pół roku Rad Uczelni
oraz ich programom działania; oczekiwanym kompetencjom absolwentów uczelni, w kontekście
wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, a także publicznemu i prywatnemu finansowaniu
współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. W dyskusjach panelowych brali udział przedstawiciele
środowisk naukowych, gospodarczych i administracji.
Nasze stowarzyszenie było współorganizatorem dwóch spotkań Klubu Polska 2025+ 09.06.2020 r.,
zatytułowanej „Pandemia Covid-19, a inne choroby współczesnego świata. Co pozwolił nam ujrzeć
obecny kryzys?” oraz 22.10.2020 r. „Pół roku pandemii – jak radzimy sobie w walce
z koronawirusem?”.
W związku z systematycznie powracającymi tematami dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu,
Programu Czyste Powietrze i innych zagadnień środowiskowych, Zarząd na posiedzeniu
w dn. 03.11.2020 powołał Ryszarda Pazdana na Pełnomocnika Zarządu ds. Środowiska i Klimatu.
Na tym samym posiedzeniu Zarząd przyjął uchwałę o utworzeniu w ramach PFAG Ośrodka
Współpracy Rad Uczelni oraz o powierzeniu funkcji Sekretarza OWRU dr. Mariuszowi
Wyżyckiemu. Ośrodek zorganizował w 2020r. trzy webinaria obejmując swymi działaniami niemal
¾ wszystkich akademickich szkół publicznych. W webinariach oprócz członków rad uczelni
i rektorów brali także udział przedstawiciele administracji, m.in. wiceminister Edukacji i Nauki,
dr Anna Budzanowska.
Sprawy członkowskie
Na koniec roku stowarzyszenie liczyło 23 członków rzeczywistych, 14 senatorów oraz 10 członków
wspierających. Obecnie wśród członków stowarzyszenia jest przewaga przedstawicieli środowiska
akademickiego, co jest związanie z przyjęciem do stowarzyszenia części Rektorów
rozpoczynających kadencję w 2020r. Zadaniem Zarządu na kolejny rok będzie poszerzenie
reprezentacji środowiska gospodarczego.

Finansowe aspekty działalności
Sytuacja finansowa Stowarzyszenia w 2020r. była dobra. Suma bilansowa na koniec roku zarówno
po stronie aktywów, jak i pasywów wynosiła 58 975,03 zł, a saldo rachunków bankowych na
koniec roku wynosiło 33 325,03 zł. Wpływy uzyskiwane były ze składek członkowskich oraz ze
wsparcia partnerów przedsięwzięć statutowych, w szczególności Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, Centrum Prawa Bankowego i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Za to wsparcie
jesteśmy bardzo wdzięczni. Koszty to przede wszystkim koszty działalności statutowej, w tym
koszty organizacji konferencji i spotkań oraz koszty administracyjne. Stowarzyszenie zakończyło
rok obrachunkowy zyskiem w kwocie 618,37 zł. Zarząd wnioskuje o wykorzystanie zysku na
pokrycie strat lat ubiegłych.

