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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
 

Od ponad dwudziestu lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wspiera  
finansowo i merytorycznie działania edukacyjne, umożliwia młodym ludziom 
rozwój i zdobywanie nowych umiejętności oraz koordynuje programy edukacyj-
ne Unii Europejskiej. Obejmują one dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola 
po uniwersytety trzeciego wieku.  

 

FRSE jest fundacją Skarbu Państwa, nadzorowaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Od początku swojej działalności zajmuje się zarządzaniem programami 
wspierającymi modernizację systemu edukacji w Polsce. Każdego roku tysiące ludzi w różnym wieku, 
z różnym wykształceniem i umiejętnościami ma szansę uczestniczyć w europejskich programach 
edukacyjnych. Doświadczenia zdobywane za granicą podnoszą ich kwalifikacje, wzbogacają doświad-
czenia, wpływają na rozwój osobisty – przez co zwiększają konkurencyjność na rynku pracy. Projek-
ty finansowane ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwiają 
realizację pasji beneficjentów zarówno w odległych krajach, jak i w lokalnych środowiskach. 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest instytucją z dużym do-świadczeniem w zarządzaniu kilku-
nastoma programami edukacyjnymi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie 
się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działa-
niu”. Do 2013 r. FRSE prowadziła Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: Erasmus Mundus  
i Tempus. Od 2012 r. FRSE realizuje trzy projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu 
oświaty POKL. Równolegle Fundacja prowadzi Krajowe Biuro Eurodesk oraz Centrum Współpracy  
z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje 
w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz program eTwinning. Przy Fundacji 
działa również Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Od 
2007 r. Fundacja prowadzi także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. – Fun-
dusz Stypendialny i Szkoleniowy (współpraca z krajami EOG – Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) 
oraz Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch (współpraca ze Szwajcarią). 

 

Realizując priotytety działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, od 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni 
funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro na 
okres 7 lat. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie 
do końca 2020 roku. 
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