
Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego  

w roku 2021 

 

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 największym przedsięwzięciem było zorganizowane w dniach 

24-25.02.2021 III Forum Akademicko-Gospodarcze pt.: „Współpraca nauki i biznesu 

w perspektywie wyzwań nowej dekady”, które objęli honorowym patronatem Minister Edukacji 

i Nauki, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Konferencja została zorganizowana jako wydarzenie online. Transmisję na bieżąco śledziło ok. 500 

osób, a następne kilkaset obejrzało nagrania z konferencji udostępnione w serwisie youtube. Obrady 

konferencji rozpoczęły się od wystąpień Premiera Jarosława Gowina oraz Ministrów Przemysława 

Czarnka i Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Główne dyskusje odbywały się w trzech panelach 

tematycznych: „Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do 

Gospodarki 4.0”,  „Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem” oraz „Finansowanie współpracy 

uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery”.  

Nasze stowarzyszenie było współorganizatorem dwóch spotkań Klubu Polska 2025+ 30 czerwca 

2021 zatytułowanej „Dokąd prowadzą nas liderzy współczesnego świata?” oraz 16 listopada 2021 

„Zmiany klimatu a działalność człowieka. Czy jest już za późno?”.  

 

Istotnym elementem działalności statutowej były prace realizowane przez powołany w 2020 roku 

w ramach naszego stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Rad Uczelni. Ośrodek zorganizował 

w 2021r. 9 webinariów (6 w semestrze letnim i 3 w zimowym) oraz objął swymi działaniami 

zarówno akademickie, jak i zawodowe szkoły wyższe. W webinariach OWRU oprócz członków rad 

uczelni i rektorów brali także udział przedstawiciele administracji, m.in. wiceministrowie Edukacji 

i Nauki, Anna Budzanowska i Wojciech Murdzek. Szersze sprawozdanie z działalności Ośrodka 

przedstawione jest w oddzielnym dokumencie.  

 

Sprawy członkowskie 

Na koniec roku stowarzyszenie liczyło 33 członków rzeczywistych (przyrost o 10 członków 

porównaniu do roku 2020), 16 senatorów (przyrost o 2) oraz 21 członków wspierających (przybyło 

11). Przyrost liczby członków jest związany z przystąpieniem do stowarzyszenia części rektorów 

rozpoczynających kadencję w 2020r. 

 

Finansowe aspekty działalności 

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia w 2021r. była dobra. Suma bilansowa na koniec roku zarówno 

po stronie aktywów, jak i pasywów wynosiła ponad 65 tysięcy zł, a saldo rachunków bankowych na 

koniec roku wynosiło niemal 60 tysięcy zł. Wpływy uzyskiwane były ze składek członkowskich 

oraz ze wsparcia partnerów przedsięwzięć statutowych, w szczególności Partnerów 



Merytorycznych 3. Forum Akademicko Gospodarczego oraz Partnerów Ośrodka Współpracy Rad 

Uczelni. 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 622,28 zł, czyli bardzo zbliżonej 

do zeszłorocznej. Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku na pokrycie strat lat wcześniejszych. 
















