Sprawozdanie z działalności Fundacji forScience
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Sporządzone dla
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przygotował:
Adam Nawrot - Prezes Fundacji forScience
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Sprawozdanie z działalności Fundacji forScience
w roku 2015

1.

Nazwa fundacji :

Fundacja forScience

Siedziba i adres :

ul. Leśna 11, 62-081 Przeźmierowo

Aktualny adres do korespondencji:

ul. Leśna 11, 62-081 Przeźmierowo

Adres poczty elektronicznej1:

biuro@forscience.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze

03.02.2014

Sądowym :
Numer KRS :

0000495942

REGON :

222041398

Dane dotyczące członków zarządu :

Adam Nawrot, Prezes Zarządu

Imię i nazwisko, pełniona funkcja

Agata Kołodziejczyk, Członek Zarządu
Katarzyna Przygodzka, Członek Zarządu
Joanna Nawrot, Członek Zarządu
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Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej
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Określenie celów statutowych fundacji :

1. Rozwój badań podstawowych i stosowanych poprzez
prowadzenie własnych badań naukowych w obszarze
nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych i technicznych,
zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa
wyższego
z
dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(dz.u.2011 nr 179 poz. 1065).
2. Prowadzenie
inicjowanie,
nowoczesnych
oraz metod
środowiska.

badań naukowo-technicznych poprzez
tworzenie, wdrażanie i wspieranie
technologii i nowatorskich rozwiązań
badawczych w nauce oraz ochronie

3. Wspieranie,
udzielanie
pomocy
intelektualnej,
organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom.
4. Popularyzacja i promocja wiedzy z zakresu nauk
określonych w ust. 1, ochrony środowiska oraz technik
badawczych.
5. Prowadzenie działalności dydaktycznej poszerzającej

wiedzę studentów,
szkolnej.

doktorantów

oraz

młodzieży

6. Działalność

na rzecz organizacji, których celami
statutowymi są: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona dziedzictwa
kulturowego, ochrona środowiska, dobroczynność.
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2.

Zasady, formy i zakres działalności

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

statutowej z podaniem realizacji celów

1. działalność badawczą,

statutowych :

2. działalność edukacyjną,
3. działalność dydaktyczną,
4. współdziałanie przy realizacji projektów naukowych i
popularnonaukowych

z

organizacjami

i

instytucjami

prowadzącymi podobną działalność,
5. obsługę projektów naukowych,
6. transfer osiągnięć naukowych do gospodarki,
7. edukację

podmiotów

gospodarczą,

podmiotów

prowadzących

działalność

prowadzących

działalność

naukową lub osób fizycznych w zakresie metod badawczych
i analizy danych,
8. organizację warsztatów i szkoleń,
9. organizowanie

konferencji, seminariów

oraz prelekcji

naukowych i popularnonaukowych,
10.

upowszechnianie i promowanie prac polskich badaczy poza
granicami Polski,

11.

publikację danych, tworzenie biuletynów oraz materiałów
edukacyjnych,

12.

prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej,
radiowej, telewizyjnej i multimedialnej oraz współpracę z
mediami,

13.

prowadzenie ośrodków naukowo – badawczych,

14.

tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i
przestrzeni potrzebnych do działalności naukowej,

15.

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów
organizacji,

16.

udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami
statutowymi Fundacji,

17.

popieranie inicjatyw zmierzających do celów statutowych
Fundacji,

18.

współpracę z wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami mającą na celu realizację celów statutowych,

19.

udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów,
doktorantów oraz naukowców, których praca pośrednio lub
bezpośrednio dotyczy nauk przyrodniczych i ochrony
środowiska,

20.
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współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i

Opis głównych zdarzeń prawnych

W roku 2015 Fundacja forScience kontynuowała współpracę z

o skutkach finansowych :

projektem popularno-naukowym „Pan Stanisław – czyli szkoła
w

kosmosie”.

Kosmicznych

Partnerzy
Warszawa,

projektu:
Centrum

Centrum

Badań

Badań

Kosmicznych

Poznań oraz Microsoft. Patronat nad projektem objął
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Minister Edukacji
Narodowej oraz Lem.pl.
(http://panstanislaw.edu.pl).
Druga edycja projektu „Pan Stanisław – czyli szkoła w
kosmosie” rozpoczęła się dnia 01.09.2015. Projekt został
rozszerzony o uczniów z miasta Słupska.
W dniu 30.01.2015 Fundacja forScience we współpracy z firmą
Telemetrica zorganizowała w Instytucie Turystyki Szkoły
Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, konferencję
Polar4Space.
W spotkaniu wzięło udział 27 osób ze świata nauki i biznesu.
Wygłoszono
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referatów,

które

dotyczyły

możliwości

połączenia badań polarnych i kosmicznych. Informację o
spotkaniu można znaleźć na stronie www.forscience.pl oraz w
czasopiśmie Zew Północy 20/2015.
W dniach 06-08 czerwca 2015 roku na terenie największego w
Polsce,

prywatnego

(Rzepiennik

Biskupi,

obserwatorium
Małopolska),

astronomicznego

odbyła

się

impreza

promująca astronomię.
W trakcie trzech dni odbyły się trzy wydarzenia:
1. Astronomiczny Marszobieg Przełajowy;
2. Piknik kosmiczny „Space Station III”;
3. Uroczyste Otwarcie Obserwatorium.
W pikniku wzięli udział m.in.: kosmonauta – gen. Mirosław
Hermaszewski, prof. Virginia Trimble z Kalifornii oraz prof.
Bożena Czerny z CAMK PAN w Warszawie.
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Fundacja forScience objęła imprezę patronatem, całość
zorganizowało

stowarzyszenie

Astronomia

Nova

oraz

Obserwatorium Astronomicze Królowej Jadwigi.
W terminie 05-06 września 2015 roku odbyła się kolejnej
edycja

prestiżowych

zawodów

robotów

marsjańskich,

skonstruowanych przez zespoły studentów. Podczas European
Rover Challenge 2015 (ERC2015), Stowarzyszenie Astronomia
Nova, Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi oraz
Fundacja forScience prowadziły wspólne stoisko edukacyjnopromocyjne. Zawody, pokazy naukowo technologiczne oraz
spotkania z ekspertami odbyły się w Regionalnym Centrum
Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin (woj.
świętokrzyskie).

W

dniach

28-29.11.2015

odbyła

się

trzecia

edycja

międzynarodowej konferencji “The 3rd International Space
Science and Space Technology Conference - Meet The Space
III” – temat konferencji: Planetary Atmosphere Sampling.
Spotkanie pasjonatów, naukowców oraz przedsiębiorców
działających w tematach związanych z kosmosem, odbyło się w
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Wykłady były prowadzone w języku polskim i angielskim.
Fundacja forScience była współorganizatorem konferencji.
(http://www.meetthespace.org/conference-2015/).
Fundacja forScience została partnerem w projekcie „M.A.R.S.
-

Modular

Analog

Research

Station”,

który

zakłada

zbudowanie analogowej stacji kosmicznej do testowania
rozwiązań

wykorzystywanych

w

przyszłych

misjach

kosmicznych.
W roku 2015 forScience przeprowadziło cztery lekcje
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popularno-naukowe dla młodzieży:
1. Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w
Warszawie (19.05.2016) – „Wiosna w Arktyce”, kl. III;
2. Zespół Szkoł w Tuchomiu (01.12.2016) – „Polskie
Badania w Arktyce”, Gimnazjum kl. I i III;
3. Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
(02.12.2016) – „Woda w przyrodzie” Warsztaty z
hydrochemii;
4. Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w
Warszawie (15.12.2016) – „Indie”, kl. IV.
3.

Informacja o prowadzonej działalności

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji

gospodarczej wg wpisu do rejestru

członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

przedsiębiorców KRS:

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji:

1. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 1/2015 o zmianie składu
osobowego Zarządu fundacji.
2. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 2/2015 o zmianie składu
osobowego Zarządu fundacji.
3. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 3/2015 o zmianie składu
osobowego Zarządu fundacji.
4. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 4/2015 o zmianie adresu
siedziby oraz zmianie w Statucie.
5. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 5/2015 o zmianie składu
osobowego Zarządu fundacji.
6. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 6/2015 z dnia 15.02.2015
roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
7. Uchwała Zarządu Fundacji forScience nr 7/2015 z dnia 30.06.2015
roku o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 (1.01.31.12.2014) i przeznaczeniu środków.
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5.

Informacja o wysokości przychodów
(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek,

31.12.2014

zapis, darowizna, środki z budżetu
państwa i budżetu gminy):

[PLN]
Przychody z działalności statutowej, w tym z:
spadków

0,00

zapisów

0,00

budżet państwa

0,00

budżet gminy

0,00

darowizn, w tym:
od osób fizycznych
od osób prawnych, w tym:

a) informacja o odpłatnych

1700,00

1700,00
1700,00
0,00

W roku 2015 Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń.

świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń):

b) przy prowadzeniu działalności

Nie dotyczy

gospodarczej wynik finansowy oraz
procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:
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6.

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,

31.12.2015

b) administrację (czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty.

[PLN]
Poniesione koszty, w tym na:
realizację celów statutowych
administrację
działalność gospodarczą
pozostałe koszty

7.

Liczba osób zatrudnionych w fundacji

1326,85
862,66
67,29
0,00
396,90

W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

(wg zajmowanych stanowisk
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej):

a) łączna kwota wynagrodzeń

Wynagrodzenia łącznie:

wypłaconych przez fundację

0,00 zł

Wynagrodzenia

0,00 zł

Nagrody

0,00 zł

z wyodrębnieniem całości tych

Premie

0,00 zł

wynagrodzeń osób zatrudnionych

Inne

0,00 zł

(z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne –

wyłącznie w działalności
gospodarczej):
b) wysokość rocznego lub przeciętnego

0,00 zł

wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem jw.):
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c) wydatki na wynagrodzenia z umów

W roku 2015 Fundacja nie podpisywała umów zlecenia.

zlecenia:

d) udzielone przez fundację pożyczki

W roku 2015 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

pieniężne (z podziałem wg ich
wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek z podaniem
podstawy statutowej ich przyznania):

e) kwoty ulokowane w banku wraz z
nazwą banku:

f) wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub

336,57 (31.12.2015)
PKO BP SA Oddział 9 w Warszawie
Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa

W roku 2015 Fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji oraz
akcji w spółkach prawa handlowego.

nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego (nazwy spółek):

g) nabyte nieruchomości (ich

W roku 2015 Fundacja nie nabyła nieruchomości.

przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie):

h) nabyte pozostałe środki trwałe:

W roku 2015 Fundacja nie nabyła środków trwałych.
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i) wartości aktywów i zobowiązań

AKTYWA na dzień 31.12.2015

fundacji ujęte we właściwych
sprawozdaniach finansowych

AKTYWA

sporządzonych dla celów
statystycznych:

Stan na
początek roku koniec roku

A. Aktywa trwałe, w tym:
0,00

0,00

0,00

0,00

6 383,38

4 820,14

0,00

0,00

3 442,13

0,00

6 383,38

4 820,14

– środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
– zapasy
– należności krótkoterminowe
Aktywa razem

8.

Dane o działalności zleconej fundacji

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej

przez podmioty państwowe

przez podmioty państwowe i samorządowe.

i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz wyniki finansowe z tej działalności:

9.

Rozliczenia z tytułu zobowiązań

Na dzień 31.12.2015 Fundacja nie zalegała z zapłatą

podatkowych, informacja w sprawie

zobowiązań podatkowych.

składanych deklaracji podatkowych:

Do dnia 31 marca, każdego roku, Fundacja składa deklarację
CIT-8 wraz z załącznikami.
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INNE :
10. Informacja, czy w okresie

W roku 2015 nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.

sprawozdawczym była przeprowadzona
kontrola w fundacji, jeśli była - wyniki
kontroli:
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