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2. Podstawowe informacje o Fundacji 
 

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje okres od rozpoczęcia działalności Fundacji tj. 
od 14.10.2016r. do końca roku 2017r. Fundacja odstąpiła od składania rocznego 
sprawozdania z działalności za rok 2016 ponieważ nie podejmowała w pierwszym 
roku swojej działalności żadnych działań statutowych. Dane finansowe za 2016r. 
zostały ujęte w przedmiotowym sprawozdaniu.  

2.1. Identyfikacja Fundacji 

 
 
Fundacja Saule Research Institute (SRI) 
ul. Stabłowicka 147  
54-066 Wrocław 
 
KRS: 0000641654 
NIP: 894-308-67-98 
REGON: brak 
 
Fundacja została ustanowiona przez Saule Sp. z o.o. aktem notarialnym 
sporządzonym w dniu 19 sierpnia 2016r. 
 
Wpis do KRS nastąpił 14 października 2016. 
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 
 

2.2. Zarząd Fundacji 
 

19.08.2016r. – 21.12.2017r.: 
Prezes Zarządu:   Artur Piotr Kupczunas 
Wiceprezes Zarządu: Piotr  Robert Krych 
Wiceprezes Zarządu: Olga Malinkiewicz 

 
W dniu 21. grudnia 2017r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zmianie w składzie 
osobowym organu Fundacji – Zarządu: 
 
21.12.2017r. – 31.12.2017r.. 

Prezes Zarządu:   Monika Kamińska 
Wiceprezes Zarządu:  prof. Jan Felba 
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2.3. Rada Fundacji 
 

W roku 2017 została powołana Rada Fundacji, w skład której weszli: 

1. Prof. Fillipo de Angelis  

2. Dr Giampiero Ruani  

3. Prof. Goncal Badenes 

4. Prof. Marek Samoć 

5. Prof. Marek Bryjak 

6. Prof. Deltef Hommel 

 

Rada rozpocznie oficjalnie swoją działalność po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego w 2018r. 

 

2.4. Cele statutowe 

 

Zgodnie z postanowieniami ustanowionego statutu Fundacji: 

 

 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz zwiększenia efektywności  

i rozwoju polskiej gospodarki, wzmocnienia potencjału naukowego jednostek 

badawczych, a także współpracy i dialogu na rzecz trwałego rozwoju gospodarczo-

społecznego w Polsce i Europie. 

 

Celem Fundacji jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych oraz 

eksperymentalnych prac rozwojowych w celu rozpowszechniania na szeroką skalę 

wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. Fundacja 

zamierza realizować swoje statutowe założenia w ramach Organizacji Badawczej, o 

której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. „Zasady 

ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 

innowacyjną” (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 198, 27 czerwca 2014). Fundacja 

zamierza również spełniać swojej statutowe cele poprzez wspieranie najaktywniejszych 
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polskich uczonych, posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej i określanej 

przez Fundację sferze badań naukowych. 

 

Fundacja powstała w celach: 
1. prowadzenia Organizacji Badawczej w ramach posiadanego zaplecza naukowo-

technicznego, 
2. prowadzenia w ramach Organizacji Badawczej niezależnych badań 

podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w 
celu rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez 
nauczanie, publikację lub transfer wiedzy, a tym samym budowanie 
społeczeństwa przyszłości, 

3. propagowania oraz wspierania idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce, 
4. inicjowania i wspomagania współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami 

naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych 
technologii, odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw, 

5. propagowania i wspierania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku 
finansowym i kapitałowym oraz w obszarze nauki, 

6. wspierania i promowania wszechstronnego rozwoju intelektualnego, naukowego 
oraz kulturowego w społeczeństwie. 

 
Dodatkowo: 

 Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi 
podmiotami, 

 instytucjami, organizacjami i osobami.  
 Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność 

innych osób 
 prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest tożsama lub zbliżona z jej 

celami 
 statutowymi. 
 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucj zbieżnych z jej celami. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. prowadzenie własnych niezależnych badań podstawowych, przemysłowych i 
rozwojowych; 

2. pozyskiwanie finansowania na prowadzenie powyższych badań w ramach 
działalności organizacji badawczej , 

3. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe na rzecz organizacji i podmiotów 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjno-
wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania, 

4. świadczenie pomocy  metodycznej w procesie wdrażania przedsięwzięć  
innowacyjno – wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań, 
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5. organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, 
sympozjów,  konferencji,  pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych 
dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji, 

6. organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących 
współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej 
przedmiotem zainteresowania Fundacji, 

7. wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji i podmiotów planujących 
wdrożyć lub wdrażających rozwiązania innowacyjne, 

8. promowanie i wspieranie podmiotów i projektów innowacyjnych na rynku 
kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem krajowego rynku kapitałowego, 

9. doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania 
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, 

10. prezentowanie i promowanie idei innowacji w mediach oraz środkach 
masowego przekazu, 

11. organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę innowacji oraz inne cele 
statutowe Fundacji, 

12. prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie nauki i badań, w tym 
nowatorskich rozwiązań  technicznych, technologicznych i organizacyjnych na 
forum międzynarodowym we współpracy z organizacjami i podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi, 

13. przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, 
czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących celów statutowych Fundacji, 

14. propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro, małe, 
średnie firmy innowacyjnych rozwiązań  oraz systemów zarządzania opartych o 
normy i standardy międzynarodowe, 

15. opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu innowacji oraz z zakresu innych 
celów statutowych Fundacji. 

 

2.5. Podjęte uchwały 
 

W roku 2017r. Fundator Fundacji podjął następujące uchwały: 

1. Uchwała z dnia 27 października 2017 roku w przedmiocie 
przyjęcia regulaminu komercjalizacji wynalazków. 

2. Uchwała z dnia 27 października 2017 roku w przedmiocie przyjęcia 
regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z 
pracą pracownikom. 

3. Uchwała z dnia 10 listopada 2017 roku w przedmiocie utworzenia Oddziału 
Fundacji nieposiadającego osobowości prawnej. 

4. Uchwała z dnia 21 grudnia 2017r. w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji. 
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5. Uchwała z dnia 21 grudnia 2017r. w przedmiocie zmian w składzie 
osobowym organu Fundacji – zarządu. 

6. Uchwała z dnia 21 grudnia 2017r. w przedmiocie sprostowania uchwały w 
przedmiocie zmian w składzie osobowym organu Fundacji – zarządu. 

7. Uchwała z dnia 21 grudnia 2017r. w przedmiocie powołani członków Rady 
Fundacji. 

 

3. Działalność statutowa 
 

W 2017r. Fundacja podejmowała liczne działania związane z realizacją jej głównego 
celu tj. prowadzeniem badań podstawowych, badań przemysłowych 
oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu rozpowszechniania na szeroką skalę 
wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W związku 
z powyższym, oraz w celu pozyskania finansowania na realizację tak określonego celu 
Fundacja przygotowała dokumenty aplikacyjne do instytucji zajmujących się 
dofinansowanie inicjatyw badawczo-rozwojowych. W kolejnych punktach niniejszego 
Sprawozdania przedstawiono zestawienie złożonych aplikacji oraz realizowanych 
projektów. 

 

3.1. Złożone aplikacje projektowe 

 

Tytuł projektu Program/Insytucja Termin złożenia 
projektu 

Decyzja 

Enhancement of 
structural stability and 
operational reliability 
of peroviskite solar 
cells 

First TEAM/Fundacja na 
Rzecz Nauki 

15.03.2017r. Akceptacja, 
podpisanie 
umowy w 2018r. 

Zwiększenie stosunku 
mocy do masy ogniw 
słonecznych na 
bazie perowskitów 
pod kątem 
zastosowania w 
przestrzeni kosmicznej 

Lider – edycja VIII 
/NCBiR 

17.03.2017r. odrzucenie 

Drukowanie 
atramentowe 
nanostruktur na bazie 

OPUS13/ Narodowe 
Centrum Nauki 

22.06.2017r. odrzucenie 
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metali dla 
potencjalnych celów 
biomedycznych 

Advanced functional 
materials for the new 
generation 
optoelectronic 
applications 

POIR, 4.3. 
Międzynarodowe 
Agendy Badawcze/ 
NCBiR 

30.06.2017r. odrzucenie 

Improvement the 
power-per-weigth 
ratio of solar cells 
based on 
persovskites for use in 
space 

First TEAM/Fundacja na 
Rzecz Nauki 

2.10.2017r. odrzucenie 

 

 

3.1. Realizowane projekty 

 

3.1.1. OPUS, „Synteza, badanie właściwości oraz zastosowanie nowych pochodnych 
fullerenów w persowkitowych ogniwach słonecznych” (OPUS 12, złożony 
wniosek w dniu 15.12.2016r.) 

W dniu 16.05.2017r. podjęta została decyzja przez Dyrektora Narodowego Centrum 
Nauki w Krakowie o dofinansowaniu przedmiotowego projektu (nr DEC – 
2016/2323/B/ST5/02861). 

W dniu 29.09.2017r. pomiędzy Fundacją, Narodowym Centrum Nauki w Krakowie oraz 
dr. Konradem Wojciechowskim (Kierownik Projektu) została podpisana umowa nr UMO-
2016/23/B/ST5/02861 na realizację przedmiotowego projektu. 

 

Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2017r. – 30.09.2019r. 

 

Celem projektu jest opracowanie biblioteki indenylo-pochodnych fulerenów 
przystosowanych do wykorzystania w ogniwach perowskitowych jako warstwa 
transportująca elektrony/blokująca dziury (ETL). Motywacją podjęcia badań jest 
znalezienie odpowiedzi na pytanie czy pochodne indenylowe fulerenów są w stanie 
efektywnie zastąpić do tej pory szeroko stosowany ester metylowy kwasu masłowego 
C61 fenylu (PCBM) w ogniwach perowskitowych (PSC) o architekturze p-i-n. 
 
Badania, które będą realizowane w ramach tego projektu można podzielić na 5 zadań: 
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1. Synteza nowych indenów oraz ich adduktów z fulerenami, połączona ze 
studiowaniem reakcji Dielsa-Aldera służącej do ich syntezy. 

2. Obliczenia kwantowo-chemiczne metodą oparte na teorii funkcjonałów gęstości 
(DFT) w celu oszacowania poziomów energetycznych w ad duktach, które 
zamierzamy zsyntetyzować. 

3. Badania spektroskopowe i elektrochemiczne adduktów fulerenów i indenów. 
4. Wykorzystanie adduktów w tworzeniu perowskitowych ogniw słonecznych i 

badania właściwości otrzymanych ogniw. 
5. Ocena przydatności symulacji komputerowej opartej na DFT względem 

otrzymanych danych analitycznych oraz zaplanowanie na tej podstawie syntezy 
nowych pochodnych IPX. 

 
Budżet projektu: 

 
 
Postęp w realizacji projektu 

W dniu 25.10.2017r. Fundacja otrzymała pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 
225 900,00zł. 

 

Z dniem 31.10.2017r. Fundacja podpisała umowy z członkami zespołu projektowego 
na okres realizacji projektu poczynając od 1.11.2017r., to jest:  

 Kierownik Projektu – umowa zlecenie 

 Post doctoral Researcher – umowa o pracę 1 EPC  

 

W ramach projektu OPUS w roku 2017 przeprowadzono dogłębną analizę literaturową w 
celu aktualizacji dostępnej wiedzy dotyczącej nowo publikowanych pochodnych 
fulerenowych znajdujących zastosowanie w ogniwach perowskitowych oraz metod 
syntezy adduktów fulerenowo-indenowych i pokrewnych, która nie ujawniła rozwiązań o 
tematyce zbliżonej do realizowanej w projekcie. Synteza związków skupiała się na 
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tworzeniu nowych indenów (6-metoksy oraz 6-cyjano) poprzez 8-etapową ścieżkę 
syntetyczną przedstawioną we wniosku oraz optymalizację warunków poszczególnych 
reakcji celem zwiększenia wydajności. 

 

4. Działalność gospodarcza 
 

 W roku 2017 działalność gospodarcza w ramach Fundacji nie miała miejsca. 

 

5. Dane finansowe Fundacji 
 

5.1. Przychody 

 

W roku 2017 Fundacja otrzymała darowiznę przeznaczona na działalność statutową 
w wysokości 10.000,00 PLN. 

 

5.2. Koszty  

 

W roku 2017 Fundacja poniosła koszty: 

a) Koszty bezpośrednie realizacji projektu OPUS – 15.940,40 zł 
b) Koszty pośrednie – 8.742,60 zł, w tym: 

- koszty najmu 7.380,00 zł 
- usługi prawne 738,00 zł 
- koszty bankowe 420,60 zł 

- inne świadczenia dla pracowników 204,00 zł. 

 

5.3. Zatrudnienie  

 

W roku 2017 Fundacja zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o pracę oraz 
jedną na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie). 

W roku 2017 Fundacja poniosła koszt wynagrodzeń: 

a) Wynagrodzenia + ZUS osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 
11.940,40 zł 
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b) Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 
4.000,00 zł. 

W roku 2017 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń Członkom Zarządu.  

 

5.4. Pozostałe dane finansowe 
 

5.4.1. Pożyczki 

W roku 2017r. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. Działalność Fundacji w 
tym zakresie nie miała miejsca. 

 

5.4.2. Rachunki bankowe 

Fundacja dysponuje następującymi rachunkami bankowymi: 

Nr konta bankowego bank Kwota na 31.12.2017r. 

31124064101111001072613972 PEKAO Bank Pekao S.A. 5 673,47 zł 

15124064101111001075517664 PEKAO Bank Pekao S.A. 225 900,00 zł  

 

5.4.3. Obligacje, udziały, akcje 

W 2017r. działalność Fundacji w tym zakresie nie miała miejsca. 

 

5.4.4. Nieruchomości 

W 2017r. działalność Fundacji w tym zakresie nie miała miejsca. 

 

5.4.5. Środki trwałe 

W 2017r. działalność Fundacji w tym zakresie nie miała miejsca.  

 

5.4.6. Aktywa i zobowiązania 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bilans Fundacji wykazuje: 

I. Wartość aktywów   247.513,87 zł 

II. Wartość zobowiązań    17.856,47 zł. 
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5.5. Działalność zlecona 
 

W roku 2017 działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) nie miała miejsca. 

 

5.6. Rozliczenia podatkowe 
 

Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8. 

W roku 2017 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  
 

 

 

 
 
 
Sprawozdanie zatwierdził Zarząd w składzie:  
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu:   ……………………………………… 

Monika Kamińska 
 
 
 
 
Wiceprezes Zarządu:  ……………………………………… 

prof. Jan Felba 
 

 
Wrocław, dnia 15.02.2018r.  

 


