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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, ul. Mickiewicza 7 m. 17, 87-100 Toruń 
Sekretarz – mgr Monika Czajkowska, ul. Prejsa 2F/65, 87-100 Toruń 
Członek Zarządu – mgr inż. Tadeusz Robaczewski, ul. Bliska 39, 87-100 Toruń  
        Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Fundacji jest wspieranie Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka 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 działa-
nia poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie różnych przedsięwzięć oraz prowadzenie odpłatnej działalności 
statutowej. 
 

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

 
1. Stypendia dla studentów i doktorantów – finansowanie – 2 osoby 

Zarząd Fundacji przyznał stypendium dla laureata konkursu FAST 2012 (student) oraz kontynuował wypłacanie 
stypendium NIKONA (doktorant). 

2. Krajowe i zagraniczne wyjazdy konferencyjne doktorantów – finansowanie – 12 osób 
Fundacja sfinansowała koszty podróży 3 studentów WFAiIS na konferencję International Conference of Physics 
Students 2012 do Amsterdamu (4-10.08.2012, Holandia), 1 doktoranta na konferencję International Student Con-
ference on Photonics do Sinaina (8-11.05.2012, Rumunia) oraz udział 8 doktorantów w międzynarodowej konfe-
rencji Opto Meeting for Young Researchers & 7th International SPIE Students Chapter Meeting Gliwice 2012 
(17-20.05.2012, Polska). 
  

DZIAŁANIA NA RZECZ DOPASOWANIA PROFILU KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY 

(Statut §7 ust. 4)   
 

Członkowie Rady Fundacji będący przedsiębiorcami przygotowali i zarekomendowany władzom Wydziału program 
szkolenia obejmujący 30 godzin zajęć, mający realizować efekty kształcenia dotyczące przedsiębiorczości. Celem 
szkolenia będzie przekazanie studentom WFAiIS podstawowej wiedzy z zakresu formalno-prawnych aspektów no-
wopowstałej firmy, uświadomienie szans, ale również i zagrożeń jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności go-
spodarczej. Członkowie Rady zadeklarowali również pomoc w znalezieniu kompetentnych wykładowców obeznanych 
z praktyką. 



 
WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI WFAiIS 

(Statut §7 ust. 5)     

1. Konkurs „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST 2012 – 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 16 os. oraz jest fundatorem stypendiów dla laureatów, którzy zdecydują się na studia na WFAiIS. 
 

2. Top 500 Innovators. Science Management Commercialization - II edycja 
Prezes Zarządu uczestniczyła w programie szkoleniowym dla osób zajmujących się badaniami naukowymi 
i komercjalizacją ich wyników Top 500 Innovators. Science - Management - Commercialization organizowanego 
przez MNiSW. Staż szkoleniowy trwał 2 miesiące i odbywał się na jednej z najlepszych uczelni na świecie, Uniwer-
sytecie Stanford w Kalifornii, USA. w programie znalazły się warsztaty, seminaria i wykłady, prowadzone przez 
praktyków z doświadczeniem w sektorach nauki i biznesu, poświęcone m.in. myśleniu projektowemu, kulturze 
prototypowania, wprowadzaniu innowacji w organizacji, ewaluacji technologii, własności intelektualnej, pozyski-
waniu finansowania zewnętrznego i komercjalizacji wyników badań.  

 
3. Konkurs X-hibitor 

Fundacja we współpracy z firmą OPTIGUARD Sp. z o.o., liderem  branży zabezpieczeń antykradzieżowych dla sieci handlo-

wych, przeprowadziła konkurs, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie najlepszego oryginalnego, kreatywnego 
prototypu rozwiązującego problem efektownej ekspozycji drobnej elektroniki użytkowej w sklepach samoobsłu-
gowych.  
http://www.xhibitor.pl/index.swf 

 
PROMOCJA NAUKI i DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 

(Statut §7 ust. 6) 

1. Zajęcia popularyzujące fizykę – odpłatna działalność statutowa – 2350 osób 
Fundacja przez cały rok prowadziła zajęcia edukacyjne, w których udział wzięło łącznie prawie 2400 uczniów. Na przełomie 
lutego i marca Fundacja przeprowadziła 12 Lekcji pokazowych z fizyki (36 godzin zajęć), w ramach projektu „Gimnazjalna 
Akademia Nauk dla subregionu konińskiego". w programie uczestniczyło ok. 350 uczniów. 
W grudniu przeprowadzona została pierwsza część warsztatów z fizyki realizowanych  w ramach kampanii B+R, prowadzonej 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem "Otwórz głowę, włącz myślenie", która wspie-
ra inicjatywy badawczo-rozwojowe współfinansowane z RPO na lata 2007-2013. Przeprowadzono ponad 150 godzin zajęć dla 
ok. 2000 uczniów szkół podstawowych. 

2. Zajęcia popularyzujące astronomię – odpłatna działalność statutowa – 6400 osób 
Od kwietnia Fundacja prowadziła zajęcia edukacyjne w Obserwatorium Astronomicznym na terenie Centrum Astronomii 
UMK w Piwnicach pod Toruniem. Oprócz zajęć adresowanych do grup wycieczkowych, Fundacja przygotowała wakacyjną 
ofertę dla osób indywidualnych. Do Obserwatorium przyjechało ponad 6050 osób (180 wycieczek) oraz ok. 350 zwiedzają-
cych indywidualnie (32 wejścia).  

3. E.T. w Piwnicach – finansowanie 
Fundacja sfinansowała przygotowanie projektu budowlanego bazy edukacyjno-turystycznej dla zwiedzających (visitor centre) 
Centrum Astronomii UMK i uzyskała zezwolenie na budowę. Jednocześnie zaczęto przygotowania do przeprowadzenia  mo-
dernizacji i remontu w 2 pokojach hotelowych w budynku Katedry Radioastronomii. Pokoje te będą wykorzystywane na po-
trzeby Fundacji.   

4. 44 Sympozjum Fizyki Matematycznej  – finansowanie - dotacja MNiSW – 45 osób 
Fundacja była głównym organizatorem konferencji naukowej „New developments in the theory of open quantum systems” 
(Nowe osiągnięcia teorii kwantowych układów otwartych), poprzedzonej dwudniową szkołą na ten sam temat adresowaną 
do studentów studiów doktoranckich z fizyki i informatyki. Organizatorem merytorycznym konferencji byli pracownicy Zakła-
du Fizyki Matematycznej  Instytutu Fizyki UMK. Wydarzenia te miały miejsce w Toruniu, w dniach 20-24 czerwca 2012 r. 
w Toruniu. Fundacja sfinansowała koszty pobytu w Toruniu, udziału w szkole i konferencji 23 doktorantów i młodych bada-
czy. Ponadto sfinansowała udział 22 zaproszonych mówców, w tym 11 wykładowców szkoły.  

5. Kathmandu 2012 Workshop on Theoretical Chemistry. Atoms, molecules and solids: models and concepts – 
finansowanie  
Fundacja była organizatorem technicznym konferencji, która odbyła się w dniach od 30.04-4.05.2012 w Katmandu, stolicy 
Nepalu. Wśród inicjatorów i organizatorów konferencji Kathmandu 2012 byli znani i poważani w świecie naukowcy, m.in. 
prof. Jacek Karwowski związany z WFAiIS UMK. W konferencji uczestniczyło około 60 uczonych z całego świata. 
Więcej informacji  na stronie: http://wiki.lct.jussieu.fr/workshop/index.php/Kathmandu Workshop 2012  

  

http://wiki.lct.jussieu.fr/workshop/index.php/Kathmandu%20Workshop%202012


6. Inicjatywy studenckich kół naukowych SPIE i OSA popularyzujące naukę – finansowanie - 500 osób  
Fundacja sfinansowała materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów "Zrób sobie zdjęcie 3D" oraz wykładu "Fizyk, 
czarownica i stara szafa" - autorskich przedsięwzięć SPIE i OSA w ramach 12. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Szacunko-
wa liczba osób uczestniczących w warsztatach: 250, słuchaczy wykładu: 350. 
Fundacja sfinansowała również wyjazd członków koła OSA na pokazy fizyczne do szkoły SP 21 w Elblągu. Szacunkowa liczba 
uczniów uczestniczących w zajęciach: 150. 

7. Spotkanie Toruńskich Popularyzatorów Nauki – odpłatna działalność statutowa 
Z inicjatywy Fundacji po raz pierwszy doszło do spotkania osób i instytucji, które w Toruniu zajmują się popularyzowaniem 
astronomii i nauki w ogóle, m.in. Planetarium, Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy, Fundacją Amicus UMK oraz ABM Spa-
ce Education Sp. z o.o. Celem spotkania była integracja toruńskiego środowiska popularyzatorów.  

 

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

 
Studenckie koła naukowe: KNSF, SPIE, OSA – finansowanie 

Fundacja wspiera działalność tych kół poprzez finansowanie inicjatyw jego członków, m.in. spotkań naukowych, 
wykładów, obchodów Dnia Pi, obchodów X-lecia SPIE. 
 

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 (3x) 

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

Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach FAJ (1x) 
  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

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

wanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowa-
dzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągnię-
tego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
 RAZEM 208 838,46 PLN 

Darowizny 25 111,00 PLN 

Odpłatne świadczenia statutowe 168 166,29 PLN 

Działalność gospodarcza 4 819,51 PLN 

Odsetki bankowe, inne przychody finansowe 10 741,66 PLN 

 
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 2,31% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

RAZEM 318 540,21 PLN  

Realizacja celów statutowych 291 795,78 PLN 

Administracja (opłaty bankowe, pocztowe), 7 150,37 PLN 

Działalność gospodarcza 1 000,00 PLN 

Pozostałe koszty (podatki, opłaty skarbowe, ubezpie-
czenia) 

18 594,06 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 58 umów, 47 os. 

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

1 os. 
3 umowy, 3 os. 

54 umowy, 44 os. 
0 os.  

 

   

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

RAZEM  (brutto duże) 102 279,04 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 
 

98 939,34 PLN 

0,00 PLN 

3 339,70 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 brutto duże)        3 216,05 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 
 

2 937,74 PLN 
278,31 PLN 

0,00 PLN 
0,00 PLN 

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

RAZEM (brutto duże)   63 686,50 PLN 

Umowy zlecenia 

Umowy o dzieło  

7 646,50 PLN 
56 040,00 PLN         

 

         e) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskaza-
niem 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 pięciu rachunków bieżących w Banku Zachodnim WBK S.A.  

Stan konta podstawowego w dniu 31.12.2012 r.:  8 770,46 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2012 r.:        340,91 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2012 r.:     1 500,00 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2012 r.:   37 652,71 PLN 
Stan konta walutowego w dniu 31.12.2012 r.:                1,46 USD  

 



 

 

Lokaty w dniu 31.12.2012 r.:   142 000,00 zł  PLN. 

Stan kasy gotówkowej w dniu 31.12.2012 r.: 1 022,98 PLN 

Stan kasy walutowej w dniu 31.12.2012 r.: 1 230,00 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 środków trwałych. 

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

Kapitał własny na dzień 31.12.2012 r: 206 305,22 PLN, zobowiązania w wysokości 1 451,17 PLN. 

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

Fundacja otrzymała dotację MNiSW ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN) 
w wysokości 70 000,00 zł na zorganizowanie szkoły i konferencji "New developments in the theory of open quantum 
systems” w ramach 44 Sympozjum Fizyki Matematycznej.  

 

Poniesiono na ten cel koszty w łącznej kwocie 69 469,50 zł.  

 RAZEM 69 469,50 zł 

koszty przyjazdu, pobytu i udziału zaproszonych mówców 25 372,50 zł 

koszty pobytu i udziału słuchaczy szkoły 22 600,00 zł 

umowy o dzieło i honoraria 19 900,00 zł 

koszty organizacyjne 1 597,00 zł 

 

Niewykorzystane środki w kwocie 530,50 zł zostaną zwrócone na konto MNiSW. 

 

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. 

 


