
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Saule Research Institute 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

dolnośląskie 
Powiat: 

Wrocław 

Gmina: 

Wrocław 
Ulica: 

Duńska 
Nr domu: 

11 

Nr lokalu: 

- 
Miejscowość: 

Wrocław 
Kod pocztowy: 

54-427 

Nr telefonu: 

792350030 
e-mail: 

office@sauleresearch.com 
Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: - 

3. REGON: 356649692 4. Data wpisu w KRS: 14.10.2016 r. 5. Nr KRS: 0000641654 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Bartosz Bursa 
Jan Felba 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

 
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. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych: 
1. FIRST TEAM "Enhancement of structural stability and operational reliability of peroviskite solar cells", projekt 

realizowany w okresie 01.06.2018-15.10.2021 r., budżet projektu: 1 974 800,00 zł (100% finansowania przez 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej, umowa nr POIR.04.04.00-00-3FDC/17); 

2. POWERSKIN+ „Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage for non-residental 
buildings” w okresie 01.10.2019-30.09.2023 r., budżet projektu: 362 500,00 EUR (100% finansowania z Programu 
H2020, Grant Agreement: 869898); 

3. DROP-IT „DRop-on demand flexible Optoelectronics & Photovoltaics by means of Lead-Free halide perovskITes” w 
okresie 01.11.2019-31.10.2022 r., budżet projektu: 216 125,00 EUR (100% finansowania z Programu H2020, Grant 
Agreement: 862656); 

4. OPUS-17 „Amfoteryczna natura defektów w perowskitach”, projekt badawczy nr 2019/33/B/ST3/03021 
realizowany w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki w okresie 20.02.2020-19.02.2023 (umowa nr UMO-
2019/33/B/ST3/03021, budżet SRI: 961 800,00 zł). 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

za rok 2021 

 



 
1. Prowadzenie działalności statutowej polegającej na świadczeniu usług badawczych oraz realizacji projektów 

badawczo-rozwojowych, o których mowa powyżej. 
2. Udzielenie pożyczek: 1) NanoPure Sp. z o.o. (umowa z 26.01.2021, pożyczka: 250 000 zł); 2) Olga Malinkiewicz 

(umowa z 31.05.2021, pożyczka: 100 000 EUR); 3) Olga Malinkiewicz (umowa z 12.10.2021, pożyczka: 100 000 
EUR). 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw.  
PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe. 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 05 lipca 2021 roku w przedmiocie wprowadzenia przedziałów płacowych 
wyznaczających maksymalną i minimalną kwotę wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

969 662,80 - 

a. Przychody z działalności statutowej 968 991,74 - 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 - 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 671,06 - 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 3 326,75 - 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: - - 

- Ze środków budżetu państwa - - 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - - 

e. Ze spadków, zapisów - - 

f. Z darowizn - - 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 965 664,99 - dotacje - 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

0,00 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

1 082 003,15 - 

a. Koszty realizacji celów statutowych 825 665,26 - 

b. Koszty działalności gospodarczej - - 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

176 471,49 - 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 79 865,52 - 



V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

Na 31.12.2021 - 10 osób 
9 osób - stanowiska naukowe, w tym Prezes 
1 osoba - stanowisko administracyjne - 
Wiceprezes 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej - 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

654 320,51 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

618 233,87 w tym: 
Wynagrodzenie zasadnicze: 480 368,18 
Premie: 1 430,00 
Wynagrodzenie urlopowe: 37 206,46 
Wynagrodzenie chorobowe: 1 979,94 
Składki ZUS pracodawcy: 97 249,29 

b. Z tytułu umów zlecenie 
36 086,64 w tym: 
Wynagrodzenie: 30 600,00 
Składki ZUS pracodawcy: 5 486,64 

c. Wysokość 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) 

Wartość wynagrodzeń brutto wraz ze składkami 
ZUS wypłaconymi w 2021 dla członków zarządu 
wyniosła: 68 691,45 w tym: 
Wynagrodzenie zasadnicze: 59 804,02 
Premie: - 
Nagrody: - 
Inne świadczenia:- 
Wynagrodzenie urlopowe: - 
Wynagrodzenie chorobowe: 229,52 
Składki ZUS pracodawcy: 8 657,91 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

- 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE  TAK X 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 250 000,00 PLN + 200 000,00 EUR 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 1) NanoPure Sp. z o.o. (umowa z 26.01.2021, 
pożyczka: 250 000 zł); 

2) Olga Malinkiewicz (umowa z 31.05.2021, 
pożyczka: 100 000 EUR); 

3) Olga Malinkiewicz (umowa z 12.10.2021, 
pożyczka: 100 000 EUR). 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych 1) Paragraf 5 ust. 5 pkt) 5 Statutu Fundacji 
2) Paragraf 6 ust. 1 pkt) 3 Statutu Fundacji 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

1 439 595,13 zł - Bank Pekao S.A 
 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

0,00 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

0,00 0,00 0,00 



6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

2 411 101,69 2 475 850,86 

VIII. 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 

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

Składane deklaracje: VAT-9M, ZUS. Wszystkie  zobowiązania podatkowe regulowane są terminowo. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE  TAK X 

XI. 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 – brak operacji gotówkowych 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK X 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

➢ Kontrola projektu First Team ze środków publicznych (weryfikacja wydatków „zza biurka” wniosku o płatność nr 
14), wynik: nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

 

 

 

    …………………………………………             ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji     podpis członka zarządu fundacji 

 

 

Wrocław, dnia 28.12.2022 

miejscowość, data 
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