
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 
 

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

tel. (056) 611-32-73, fax (056) 611-24-18 
 

 

 
1. Dane dotyczące fundacji 

Nazwa: Fundacja Aleksandra Jabłooskiego  
Siedziba: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruo 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.09.2009 jako fundacja, nr KRS 0000338019 
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, 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 

- Podjęto działania związane z promocją nauki i działalnością popularyzatorską (działalnośd statutowa 
§ 7 ust. 6) i rozpoczęto przygotowania do stworzenia autorskiego programu pokazów i warsztatów 
przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
- Podpisano umowę o przeprowadzenie lekcji pokazowych z fizyki dla gimnazjalistów subregionu 
konioskiego (realizacja umowy w roku 2010). 
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do KRS 

Działalnośd gospodarcza nie była prowadzona. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Załącznik nr 1. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, 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                                        4 850,00 PLN 
         Fundusz założycielski:               4 850,00  PLN 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

          RAZEM                                        2 041,23 PLN 
 
a). Realizacja celów statutowych:           0,00 PLN 
b). Administracja:                                  480,08 PLN 
c). Działalnośd gospodarcza:                    0,00 PLN 



d). Pozostałe koszty:                          1 561,15 PLN 
 
7. a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Brak osób zatrudnionych w fundacji 

         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 

0 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 PLN 

         d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

0 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 
31.12.2009 r.: 3037,52 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 innych środków trwałych. 

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

Zobowiązania w wysokości 228,75 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. 


