
1 
 

Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2018 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

Określenie celów statutowych 

fundacji: 

Fundacja Saule Research Institute 

………………………………………………………………………. 

ul. Duńska 11, 54 -427  Wrocław 

………………………………………………………………………. 

j.w. 

………………………………………………………………………. 

office@sauleresearch.com 

14.10.2016r.  

0000641654 

356649692 

Monika Kamińska - Prezes, 1.01-9.10.2018 

Elżbieta Szlauer – Prezes 10.10.20198– 31.12.2018 

Jan Felba – Wice Prezes 

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 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, 

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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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 osóbprawnych oraz osób fizycznych, których 

działalność jest tożsama lub zbliżona z jej celamistatutowymi. 

 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, 

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 
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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. 

 
Zasady, formy i zakres działalności 

statutowej z podaniem realizacji 

celów statutowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

 
A. Realizacja projektu badawczo – rozwojowych: 

1. OPUS, „Synteza, badanie właściwości oraz zastosowanie nowych 

pochodnych fullerenów w perowskitowych ogniwach słonecznych”, 

projekt realizowany w okresie 1.10.2017r. – 30.09.2019r., budżet 

projektu: 558 600,00 zł (100% finansowania przez Narodowe Centrum 

Nauki, umowa nr UMO-2016/2323/B/ST5/02861) 

2. Enhancement of structural stability and operational reliability of 

peroviskite solar cells, projekt realizowany w okresie 1.06.2018-

31.05.2021r., budżet projektu: 1 974 800,00zł (100% finansowania przez 

Fundację na rzecz Nauki Polskiej, umowa nr POIR.04.04.00-00-

3FDC/17) 

B. Nawiązanie współpracy międzynarodowej na rzecz realizacji wspólnych 

projektów badawczo – rozwojowych w ramach Programu Ramowy Unii 

Europejskiej Horyzont 2020. 

 

1. Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Enhancement of structural 

stability and operational reliability of peroviskite solar cells, o wartości  

1 974 800,00zł  

2. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

badawczych. 

………………………………………………………………………. 

 
3. 

 
Informacja o prowadzonej 

działalności gospodarczej według 

wpisu do rejestru przedsiębiorców 

KRS:  

 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw. W 2018r. Fundacja prowadziła 

działalność gospodarczą w formie sprzedaży usług badawczo – rozwojowych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest w osobnych księgach rachunkowych. 

………………………………………………………………………. 

 
4. 

 
Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 
Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 2 stycznia 2018 

roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień w projektach 

finansowanych ze środków publicznych 

 Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 2 stycznia 2018 

roku w przedmiocie przyjęcia instrukcji obiegu dokumentów 
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Uchwała nr 3 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 2 stycznia 2018 

roku w przedmiocie przyjęcia Polityki Rachunkowości Fundacji 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 28 lutego 2018 

roku w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Finansowego Fundacji za rok 

obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 

Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 28 lutego 2018 

roku w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2016 

oraz 2017 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 1 września 2018 

roku w przedmiocie przyjęcia zmiany adresu Fundacji 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 10 pażdziernika 

2018 roku w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Saule Research Institute z dnia 31 października  

2018 roku w sprawie zmian w zasadach udzielania zamówień w projektach 

finansowanych ze srodków publicznych 

 

……………………………………………………………………. 

 
5. 

 
Informacja o wysokości uzyskanych 

przychodów, z wyodrębnieniem ich 

źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, 

środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego) oraz formy 

płatności (np. gotówka, przelew): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych 

świadczeń realizowanych przez 

fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem 

kosztów tych świadczeń: 

 

 

Przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej – wynik finansowy tej 

działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 
Przychody z pozostałej działalności statutowej 89 500,00zł (przelew). 

Przychody z działalności gospodarczej: 5 600,00zł 

Pozostałe przychody z działalności operacyjnej (dotacje): 400 556,37zł 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Fundacja nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów 

statutowych. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Przychód z działalności gospodarczej: 5 600,00 zł. 

………………………………………………………………………. 

 
6. 

 
Informacja o poniesionych kosztach 

na: 

a) realizację celów statutowych; 

 
 

Koszty ogólnego zarządu: 164 443,25 zł 
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b) administrację (czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności 

(np. gotówka, przelew)  

 
7. 

 
Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w 

fundacji z podziałem według 

zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej; 

 

 

b) 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; 

 

 

c) 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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z 

umów zlecenia; 

 

e) udzielonych przez fundację 

pożyczkach pieniężnych z podziałem 

według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków 

przyznania pożyczek oraz z podaniem 

 
 

5 osób zatrudnionych, w tym 1 osoba na stanowisku Prezesa, 1 osoba na 

stanowisku wice prezesa, 3 osoby na stanowiskach badawczo – rozwojowych. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Nie dotyczy 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

9 436,30zł  

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

24 506,00 zł 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek; 

 

f) kwotach zgromadzonych na 

rachunkach płatniczych ze 

wskazaniem banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej 

oraz kwotach zgromadzonych w 

gotówce; 

 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz 

wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych 

spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich 

przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach 

trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów 

statystycznych  

………………………………………………………………………. 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r,: 184 811,63zł 

(Pekao SA). Nie zgromadzono gotówki. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

Nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

Nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 67 906,25zł, przeznaczone na aparaturę 

badawczą. 

………………………………………………………………………. 

Nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 
8. 

 
Dane o działalności zleconej fundacji 

przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym 

tej działalności 

 
Nie dotyczy 

 
9. 

 
Informacja o rozliczeniach fundacji z 

tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych 

 
Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 
finansowe CIT-8. 
………………………………………………………………………. 
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Informacja w sprawie składanych 

deklaracji podatkowych 

 

Fundacja składała regularnie i terminowo do Urzędu Skarrbowego roczne 

Deklaracje VAT-9 z tytułu nieopodatkowanych zakupów zagranicznych. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 
10. 

 
Informacja, czy fundacja jest 

instytucją obowiązaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 

 
Nie 

………………………………………………………………………. 

 
11. 

 
Informacja o przyjęciu lub dokonaniu 

przez fundację płatności w gotówce o 

wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, 

bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja czy kilka operacji, które 

wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 

wskazaniem daty i kwoty operacji 

 
Nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

   
 Informacja, czy w okresie 

sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, 

jeśli była – jej wyniki 

W 2018r. w Fundacji były prowadzone następujące kontrole:  

1. Dnia 6.11.2018r. – Kontrola na miejscu sprawozdania nr 1 z realizacji 

projektu dofinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 

ramach umowy First Team/2017-3/30 

 

  
Podpisy co najmniej dwóch członków 

zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej 

 
 

 

……………………………… ……………………………… 

data i podpis                     data i podpis 

 


