
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 
 

FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOOSKIEGO 
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruo 

tel. (056) 611-32-73, fax (056) 611-24-18 
www.faj.org.pl 

 
 

 
1. Dane dotyczące fundacji 

Nazwa: Fundacja Aleksandra Jabłooskiego  
Siedziba: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruo 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeo, 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 Salamooczyk  
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 wyzwao przyszłości i prowadzenie badao mogących sprzyjad postępowi 
technologicznemu. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 

opis głównych zdarzeo prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

Główną zasadą działalności statutowej Fundacji jest wspieranie WFAiIS oraz jego społeczności. 
Przyjęto formy działania poprzez dofinansowanie oraz odpłatne świadczenie usług. 
 

 Fundacja wspierała finansowo WFAiIS w organizacji konkursów i zajęd przedmiotowych z 
fizyki; cel: promocja nauki i działalnośd popularyzatorska (Statut §7 ust. 6): 

 finansowano projekt jako zwrot kosztów podróży dla uczestników II etapu Olimpiady 
Fizycznej, która miała miejsce w Instytucie Fizyki UMK (10.01.2011 i 21.02.2010, 
Instytut Fizyki UMK, Toruo: łącznie 12 os.) 

 finansowano projekt jako zwrot kosztów podróży dla uczestników Warsztatów 
Fizycznych organizowanych w ramach Regionalnych Kółek Fizycznych w Instytucie 
Fizyki UMK (15-16.05.2010, Instytut Fizyki UMK, Toruo: 3 os.) 

 Fundacja dofinansowała wyjazdy konferencyjne studentów i doktorantów WFAiIS; cel: rozwój 
studentów i młodej kadry naukowej (Statut §7 ust. 1): 

 dofinansowanie kosztów podróży wyjazdu członków Koła Naukowego SPIE na 
konferencję International Student Workshop on Laser Applications (25-28.05.2010 r., 
Rumunia, 3 os.) 

 Fundacja organizowała studenckie konferencje naukowe; cel: wspieranie aktywności 
naukowej studentów WFAiIS (Statut §7 ust. 7): 

 OPTO Meeting For Young Researchers (12-15.05.2010 r., Instytut Fizyki UMK, Toruo) 

 IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (11-14.11.2010 r., Instytut Fizyki UMK, 
Toruo) 



 Fundacja ogłosiła konkurs stypendialny pt.„Olimpijczycy”, cel: wspieranie aktywności 
naukowej studentów WFAiIS (Statut §7 ust. 7) - rozstrzygnięcie w styczniu 2011 r. 

 Zorganizowano spotkanie społeczności WFAiIS z zaproszonymi przedsiębiorcami z całego 
regionu - oficjalna inauguracja działalności Fundacji, cel: wspieranie transferu osiągnięd 
naukowych oraz wspieranie działao na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb 
rynku pracy (Statut §7 ust. 2 i ust. 4) 

 Fundacja rozpoczęła akcję zbierania pieniędzy „Zbieramy milion na fundusz stypendialny” w 
celu stworzenia systemu stypendiów FAJ, cel: wspieranie aktywności naukowej studentów 
WFAiIS (Statut §7 ust. 7). 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do KRS 

Fundacja świadczy usługi, głównie w zakresie edukacji. 

85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane 
Usługa edukacyjna „Lekcje Pokazowe z Fizyki” dla gimnazjalistów subregionu konioskiego (1x) 

62.01.Z. Działalnośd związana z oprogramowaniem 

Projektowanie stron internetowych (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 wpływów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych 

świadczeo realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeo; jeżeli prowadzono działalnośd gospodarczą, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
RAZEM 83 007,02 PLN 

100,00 EUR 
 

Darowizny 5 461,62 PLN  

Odpłatne świadczenia statutowe 22 610,00 PLN 
100,00 EUR 

(koszty: 21 692,27 PLN) 

Działalnośd gospodarcza 54 935,40 PLN  
 

 
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł: 66% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

RAZEM 55 712,41 PLN 
100,00 EUR 

 

Realizacja celów statutowych  21 912,05 PLN 
100,00 EUR 

 

Administracja (opłaty bankowe, 
pocztowe, księgowośd, materiały), 

6 363,77 PLN  



Działalnośd gospodarcza 26 719,59 PLN  

Pozostałe koszty (podatki, opłaty 
skarbowe, ubezpieczenia) 

717,00 PLN  

   
7. a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

RAZEM 13 osób 

Liczba osób zatrudnionych w działalności gospodarczej na umowie zlecenie 12 osób   

Liczba osób zatrudnionych w działalności gospodarczej na umowie o dzieło 1 osoba   

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

RAZEM 16 558,92 PLN 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej 
 
      Wynagrodzenie 

16 558,92 PLN  
 

12 220,51 PLN 

 

      ZUS 4 338,41 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 

0,00 PLN 

         d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

16 558,92 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 posiada jeden rachunek bieżący w Banku Zachodnim WBK S.A.  

Stan konta w dniu 31.12.2010 r.: 29 974,61 PLN. 

Stan kasy gotówkowej w dniu 31.12.2010 r.: 128,77 PLN. 

Stan kasy walutowej w dniu 31.12.2010 r.: 0,00 EUR. 

         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 innych środków trwałych. 



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

Zobowiązania w wysokości 227,00 zł. 

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

Nie podjęto żadnej działalności zleconej przez podmioty paostwowe i samorządowe. 

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

CIT 8, zobowiązania podatkowe nie wystąpiły. 

 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanej w fundacji kontroli. 

 


