
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 
 

FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO 
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

tel. (056) 611-32-29, fax (056) 622-53-97 
www.faj.org.pl 

 
 

          
1. Dane dotyczące fundacji 

Nazwa: Fundacja Aleksandra Jabłońskiego  
Siedziba: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000338019 
Data wpisu przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

29.09.2009 jako fundacja 
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 340651872 
        Dane dotyczące członków zarządu fundacji 

Prezes Fundacji – dr Anna Szkulmowska  
Sekretarz – mgr Anna Salamończyk  
Członek Zarządu – mgr inż. Tadeusz Robaczewski 
        Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Fundacji jest wspieranie Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (WFAiIS), który jako wiodąca w regionie jednostka naukowa ma szczególną rolę dla rozwoju 
miasta i regionu poprzez kształcenie kadr przygotowanych do podjęcia technologicznych wyzwań przyszłości 
i prowadzenie badań mogących sprzyjać postępowi technologicznemu. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych 

zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

Główną zasadą działalności statutowej Fundacji jest wspieranie WFAiIS oraz jego społeczności. Przyjęto formy 
działania poprzez fundowanie stypendiów, dofinansowanie różnych przedsięwzięć oraz prowadzenie odpłatnej 
działalności statutowej. 
 

ROZWÓJ STUDENTÓW I MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ 
(Statut §7 ust. 1) 

 
1. Stypendia dla studentów i doktorantów – finansowanie 

Fundacja przeprowadziła trzy konkursy stypendialne: OLIMPIJCZYCY, FAST, stypendium NIKONA wyłaniając 
4 stypendystów: 3 studentów i 1 doktoranta. 

2. Zagraniczne wyjazdy konferencyjne doktorantów – finansowanie 
Fundacja sfinansowała koszty podróży 3 doktorantów WFAiIS na konferencję Optics + Optoelectronics 
do Czech (18-21.04.2011, Praga) oraz 1 doktorantki na konferencję Frontiers in Optics do USA (16-20.10.2011, San 
Jose, CA)  

DZIAŁANIA NA RZECZ DOPASOWANIA PROFILU KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY 

(Statut §7 ust. 4)   
 

Rada Fundacji została zaznajomiona z organizacją kształcenia na WFAiIS, a członkowie Rady będący przedsiębiorcami 
wyrazili gotowość włączenia się w prace związane z przygotowaniem nowych ram kwalifikacji kształcenia na 
WFAiIS. Fundacja wspiera WFAiIS w określeniu zasad współpracy z przedsiębiorcami, m.in.: 

 możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów 
gospodarczych; 

  udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania; 

 sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy; 

 efekty kształcenia; 

 sposób realizacji praktyk i staży. 



 
WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI WFAiIS 

(Statut §7 ust. 5)     

Konkurs „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST 2011 – finansowanie  
Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów studiami na WFAiIS UMK w Toruniu. Fundacja włączyła się w 
organizację konkursu FAST i finansowała projekt, jako zwrot kosztów podróży dla finalistów konkursu i ich opiekunów; łącznie 

14 os. oraz jest fundatorem stypendiów dla laureatów, którzy zdecydują się na studia na WFAiIS. 

        

PROMOCJA NAUKI I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 
(Statut §7 ust. 6) 

1. Zajęcia popularyzujące fizykę – odpłatna działalność statutowa 
Fundacja przez cały rok prowadziła wykłady popularno-naukowe, zajęcia edukacyjne, w których udział wzięło łącznie prawie 
3 800 uczniów. Od stycznia do marca Fundacja przeprowadziła 43 zajęcia multimedialne z pokazem z fizyki dla uczniów, w 
ramach projektu „Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego". W programie uczestniczyło 1 650 os. W pikniku 
naukowym w Mieścisku i Wągrowcu uczestniczyło 1 000 uczniów. W zajęciach promujących WFAiIS uczestniczyło ponad 210 
uczniów, w warsztatach fizycznych brało udział 120 uczniów, wykład "Mity dziwy i fizyka" obejrzało 800 os. 

2. E.T. w Piwnicach – finansowanie 
Fundacja rozpoczęła prace nad projektem zmierzającym do utworzenia centrum dla zwiedzających (visitor centre) Centrum 
Astronomii UMK. W tej sprawie FAJ porozumiała się z władzami CA UMK, we współpracy z astronomami wypracowała 
koncepcję bazy edukacyjno-turystycznej, uzyskała zgodę Senatu UMK na realizację projektu i tytuł prawny do nieruchomości 
- umowę użyczenia. Projekt zasadniczo ma być realizowany w oparciu o środki unijne z RPO, a wniosek o dotację jest pisany 
przez Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Fundacja zleciła przygotowanie projektu budowlanego wraz z wizualizacją. 

3. Konferencja  LED 2011 – odpłatna działalność statutowa 
Organizatorem merytorycznym konferencji byli pracownicy Zakładu Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytutu 

Fizyki UMK wraz z kolegami z Politechniki Śląskiej. Fundacja była organizatorem technicznym tej konferencji. Więcej 

informacji jest na stronie http://led2011.polsl.pl/ 
 

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ STUDENTÓW WFAiIS 
(Statut §7 ust. 7) 

1. OPTO Meeting For Young Researchers – odpłatna działalność statutowa 
Fundacja po raz kolejny była organizatorem technicznym  międzynarodowej konferencji organizowanej przez studenckie koła 

naukowe SPIE i OSA działające przy WFAiIS. Więcej informacji jest na stronie http://osa.fizyka.umk.pl/OPTO/ 

2. Konkurs  "Sztuka Widzenia" – finansowanie 
Konkurs był inicjatywą studenckich kół naukowych SPIE i OSA i polegał na opracowaniu projektu oraz konstrukcji 
zabawki, która wspomagałaby proces stymulacji wzroku u dzieci słabowidzących w wieku przedszkolnym. Więcej 

informacji jest na stronie http://sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl/ 
3. Koło Naukowe Studentów Fizyki – finansowanie 

Fundacja wspiera działalność tego koła poprzez finansowanie inicjatyw jego członków, np. obchodów urodzin 
Feynmana, organizacji Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, regularnych spotkań 
członków KNSF. Więcej informacji jest na stronie http://www.fizyka.umk.pl/knsf/ 
 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do KRS 

Fundacja świadczyła usługi niezwiązane z działalnością statutową w zakresie: 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Usługi specjalistyczne (1x) 

73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 

Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach FAJ (2x) 
  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Załącznik nr 1. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 

http://led2011.polsl.pl/
http://osa.fizyka.umk.pl/OPTO/
http://sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl/
http://www.fizyka.umk.pl/knsf/


prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
 RAZEM 573 882,35 PLN 

Darowizny 133 130,21 PLN 

Odpłatne świadczenia statutowe 434 807,31 PLN 

Działalność gospodarcza 3 700,00 PLN 

Odsetki bankowe, inne przychody finansowe 2 244,83 PLN 

 
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
 z pozostałych źródeł: 0,65% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

RAZEM 287 857,42 PLN  

Realizacja celów statutowych 284 202,95 PLN 

Administracja (opłaty bankowe, pocztowe), 1 580,13 PLN 

Działalność gospodarcza 234,82  PLN 

Pozostałe koszty (podatki, opłaty skarbowe, 
ubezpieczenia) 

1 839,52 PLN 

   

7. a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnie-
niem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Jedynym pracownikiem na umowie o pracę jest prezes zarządu. Pozostali członkowie zarządu pełnią swoje funkcję 
nieodpłatnie. Fundacja zatrudnia pracowników w miarę potrzeb, do realizacji konkretnych zadań. 
  

RAZEM 43 os. 

Umowy o pracę - prezes fundacji 
Umowy zlecenia, o dzieło 
Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  

1 os. 
42 os. 

0 os.  

 

   

         b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej 

RAZEM   93 878,00 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 
 

93 878,00 PLN 

0,00 PLN 

0,00 PLN 

0,00 PLN 

         c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na  
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

RAZEM (miesięcznie)        3 000,00 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 

3 000,00 PLN 
0,00 PLN 
0,00 PLN 
0,00 PLN 



 

         d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 

RAZEM   81 878,00 PLN 

Umowy zlecenia 

Umowy o dzieło  

49 094,00 PLN 
32 784,00 PLN         

 

         e) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek 

Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych 

         f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Fundacja korzysta z dwóch rachunków bieżących w Banku Zachodnim WBK S.A.  

Stan konta podstawowego w dniu 31.12.2011 r.: 2 030,64 PLN. 

Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2011 r.: 10 027,78 PLN. 

Lokaty w dniu 31.12.2011 r.: 290 000,00 PLN. 

Stan kasy gotówkowej w dniu 31.12.2011 r.: 111,91 PLN. 

Stan kasy walutowej w dniu 31.12.2011 r.: 1 230,00 EUR= 4 890,31 PLN 

         g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego 

Nie nabyto żadnych obligacji, akcji, ani nie objęto żadnych udziałów. 

        h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 

Nie nabyto żadnych nieruchomości. 

        i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 

Nie nabyto żadnych środków trwałych. 

        j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Kapitał własny na dzień 31.12.2011 r: 316 006,97 PLN, zobowiązania w wysokości 5 788,60 PLN. 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej 
działalności 

Nie podjęto żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT 8, zobowiązania podatkowe nie wystąpiły. 

 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanej w fundacji kontroli. 

 


