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Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu 

Warszawskiego 

za rok 2011 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 
 

I.       INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa Fundacji: 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 

2. Siedziba Fundacji 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Biuro 

Fundacji: 

Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. 

Dobra 68/70, 00-312 Warszawa. 

3. Data i numer rejestracji Fundacji: 

Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla 

Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 

2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako organizacja pożytku publicznego. 

4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 001323248. 

5. Zarząd Fundacji: 

Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na 

okres kadencji 01.12.2008 - 30.11.2012 Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: 

 

Prof. dr hab. Hubert Izdebski - Przewodniczący Zarządu 

 

    Prof. dr. hab. Marian Górski - Członek Zarządu 

  

    Prof. dr hab. Jacek Jagielski - Członek Zarządu 

  

Dr Tomasz Krawczyk - Członek Zarządu 

 

Lewiński Tomasz - Członek Zarządu 

 

Dr hab. Zofia Marzec - Członek Zarządu 

 

Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska - Członek Zarządu 

 

Prof. dr hab. Michał Nawrocki - Członek Zarządu 

 

Mgr inż. Robert Rzesoś - Członek Zarządu 
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Dnia 26 listopada 2009 roku Przewodniczący Zarządu Fundacji UW Prof. dr hab. Hubert 

Izdebski złożył na ręce JM Rektor UW rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i 

członka Zarządu FUW. 

Rezygnacja została przyjęta przez Senat UW Uchwałą Nr 156 z dnia 16 grudnia 

2009 roku. 

Uchwałą nr 199 z dnia 17 marca 2010 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego wybrał na 

stanowisko Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW dotychczasowego członka Zarządu 

FUW Prof. dr hab. Michała Nawrockiego. 
 

6. Komisja Rewizyjna Fundacji 

Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego 

powołał na okres kadencji 01.12.2008 - 30.11.2012 Komisję Rewizyjną Fundacji UW 

w następującym składzie: 

Prof. dr hab. Jerzy Golimowski 

Dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW 

Dr Piotr Lehr-Spławiński 

Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 

Dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW 

15 kwietnia 2009 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na 

kadencję 2008 -2012: 

Dr. Maksymiliana Marka Cherkę i Dr. hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW Komisja Rewizyjna 

FUW na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2009 

roku wybrała na przewodniczącego Komisji Prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego. 
 

7. Cele statutowe Fundacji: 

Celem Fundacji jest finansowanie: 

1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej 

aparatury, książek, czasopism, 

2. rozwoju kadry naukowej, 

3. naukowych badań własnych Uczelni. 
 

II.      ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

1. Cele statutowe Fundacji UW były w 2011 roku realizowane w szczególności przez: 

a) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom 

naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, 

b) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z 

działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, 

c) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych 

wybitnych uczonych i specjalistów, 

d) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub 

dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, 

e) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub 

organizacje lub grupy studenckie, 

f) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 

2. Formy działalności statutowej Fundacji UW. 
 

W działalności statutowej Fundacji UW w 2011 roku należy wyróżnić następujące dominujące 

dziedziny: 

a) działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni, 
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b) działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kulturalnego, Działalność statutowa 

Fundacji prowadzona była ze środków zgromadzonych na 

rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn, wpłat z tytułu 1% 

oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych 

uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez 

sponsorów, w tej liczbie znajduje się 9 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków 

własnych FUW dofinansowuje inne rodzaje działalności Uczelni jak: konferencje naukowe, 

wydawnictwa, terenowe badania naukowe, działalność kulturalną . Szczegółowe informacje 

dotyczące przedsięwzięć dofinansowywanych przez Fundację w 2011 roku zawarte są w tabeli, 

przedstawiającej uchwały przyjęte przez Zarząd FUW w 2011 roku. 
 

c) działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

1). Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację na 

zadanie publiczne „kultura.uw - sezon 2011" i otrzymała dotację celową Miasta Stołecznego 

Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 (Zadanie nr 1: Realizacja 

projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących stałą ofertę kulturalną Warszawy) w 

wysokości 60.000,00 zł. Zgłoszone we wniosku wydarzenia programu kultura.uw (5 koncertów, 1 

spektakl teatralny) zostały zrealizowane we współpracy z Biurem Promocji UW i Biblioteką 

Uniwersytecką w Warszawie w okresie lipiec-grudzień 2011 - łączna liczba publiczności wyniosła 

ok. 2200 osób. Całkowity koszt zadania wyniósł 223.756,38 zł, z czego 60.000,00 zł pokryto 

zgodnie z umową z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy, 30.384,79 zł pokryto z wkładu 

własnego Fundacji UW, 133.371,59 zł pokryto ze środków Uniwersytetu Warszawskiego. Raport 

końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Biurze Kultury Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy w dniu 31.01.2012 r., został przyjęty i zatwierdzony. 
 

2). Dotacja Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na zadanie publiczne „Jak za dawnych lat - 

Hemar, Jurandot, Szpilman" 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację na 

zadanie publiczne „Jak za dawnych lat - Hemar, Jurandot, Szpilman" i otrzymała dotację celową 

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2011 roku (Zadanie 3: 

Zadania w ramach priorytetowych zadań publicznych „Nowatorskie formy edukacji kulturalnej, 

aktywizacja środowisk lokalnych, włączanie nowych grup uczestników, wspieranie artystycznej 

twórczości amatorskiej" i „Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach 

artystycznych"; podpunkt B: Realizacja przedsięwzięć kulturalnych promujących twórczość 

studentów uczelni mających siedzibę w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) w wysokości 

28.400,00 zł. Zgłoszone we wniosku spektakle teatralne zostały zorganizowane w okresie 

czerwiec-listopad 2011 we współpracy z Teatrem Hybrydy UW - łączna liczba widzów na 6 

spektaklach wyniosła ok. 1150 osób. Całkowity koszt zadania wyniósł 63.133,14 zł, z czego 

28.400,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 5.483,97 

zł pokryto z wkładu własnego Fundacji UW, 17.249,17 zł pokryto ze środków Uniwersytetu 

Warszawskiego, 12.000,00 zł wyniosła wartość wkładu osobowego wolontariuszy Teatru 

Hybrydy UW. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Wydziale Kultury Urzędu 

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 5.01.2012 r., został przyjęty i zatwierdzony. 

3).Dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadanie publiczne „Projekt 

popularyzacyjny >>Na wiedzę zawsze jest PoRa<<" 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację na 

zadanie publiczne „Projekt popularyzacyjny >>Na wiedzę zawsze jest PoRa<<" i otrzymała 

dotację celową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w 

wysokości 175.000,00 zł. Zgłoszone we wniosku wydarzenia (wykłady otwarte, zajęcia 

warsztatowe, spotkania naukowe, konferencja naukowa, publikacje popularnonaukowe, 
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upublicznienie zarejestrowanych wykładów) zostały zrealizowane we współpracy z Wydziałami 

Fizyki i Chemii UW oraz Biurem Promocji UW w okresie październik-grudzień 2011 - łączna 

liczba uczestników wyniosła ok. 4200 osób, łączny nakład wydawnictw 1800 egz. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 174.108,75 zł, z czego 173.757,35 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 351,40 zł pokryto z wkładu własnego Fundacji UW. 

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.242,65 zł zwrócono przelewem na rachunek 

bankowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13.01.2012 r. Raport końcowy z 

wykonania zadania, przedłożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 

29.02.2012 r., został przyjęty i zatwierdzony. 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: 

a) umowa nr KU/B/VII/1/1/270/11 z dnia 7 czerwca 2011 roku z późniejszym aneksem, 

zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Fundacją UW na realizację zadania 

publicznego pt. kultura.uw - sezon 2011, 

b) umowa nr ŚRÓ/WKU/B/VII/1/1/55/2011 z dnia 31 maja 2011 roku z późniejszym 

aneksem, zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Fundacją UW na realizację 

zadania publicznego pt. Jak za dawnych lat - Hemar, Jurandot, Szpilman, 

c) umowa nr 738/P-DUN/2011 z dnia 21 września 2011 z późniejszym aneksem, zawarta 

pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją UW na realizację zadania 

z zakresu działalności upowszechniającej naukę pt. Na wiedzę zawsze jest PoRa. 

Powyższe zdarzenia prawne o skutkach finansowych zostały opisane w pkt. 2c). 
 

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. 

IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI 

Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego podjął w 2011 roku 67 uchwał. Dotyczyły one 

głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu 

Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów 

oraz spraw organizacyjnych. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji na początku roku 2011 

omawiane były sprawy dotyczące likwidacji powołanej w celu administrowania Kompleksem 

BUW Spółki z o.o. „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości - ZBBUW", w związku z 

zakończeniem z dniem 22 grudnia 2010 r. jej działalności. 

W 2011 roku Zarząd FUW pracował nad zmianą statutu FUW w związku z 

koniecznością dostosowania go do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Senat UW uchwałą 334 z dnia 16 marca 2011 roku 

zatwierdził uchwalone przez Zarząd FUW zmiany w statucie FUW. 

Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród 

naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników 

naukowych Uczelni i studentów na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie 

działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW. 

Prowadzone były również, wraz z UW, starania o odzyskanie należności od Holdingu 

Liwa oraz zlecane czynności komornicze wobec Spółki z o.o. Abell Constellation. 
 

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2011 

roku: 
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Lp. Data Numer Zakres decyzji 

1. 16 lutego 1 Uchwała w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o zmianę Statutu 

Fundacji UW. 

2. 16 lutego 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.100,00 złotych wydania książki 

„Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej". 

3. 16 lutego 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych organizacji konferencji 

„Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, 

etc.". 

4. 16 lutego 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.500,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Słowa i ich opis. Drogi współczesnej leksykologii", z 

przeznaczeniem na publikację pokonferencyjną. 

5. 16 lutego 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Język współczesnego prawa", z przeznaczeniem na publikację 

pokonferencyjną. 

6. 16 lutego 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.246,00 złotych udziału przedstawiciela 

Wydziału Lingwistyki Stosowanej w konferencji AILA 2011 World Congress „Harmony 

in Diverity: Language, Culture, Society.", 

7. 16 lutego 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.687,30 złotych wydania numerów 

9(13)/2010, 10(14)/2010 „Mishellanea"Pisma Studentów MISH UW. 

8. 16 lutego 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce" 

połączonej z Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Rolnego, z 

przeznaczeniem na wydawnictwo pokonferencyjne. 

9. 16 lutego 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych wykonania przez 

pracowników naukowych Instytutu Archeologii UW dokumentacji archeologicznej 

umocnień obronnych rzymskiego obozu legionowego w Novae (dzisiejsza Bułgaria). 

10. 16 lutego 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 12.000,00 złotych organizacji 

Międzynarodowej konferencji muzykologicznej: Europa środkowo - wschodnia wobec 

włoskiej musica moderna - recepcja, adaptacja, integracja, organizowanej przez Instytut 

Muzykologii UW. 

11. 16 lutego 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.430,00 złotych organizacji „IV 

Międzynarodowej Konferencji Studencko - Doktoranckiej Rola Trybunałów i Doktryny w 

Prawie". 

12. 16 lutego 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą nie wyższą niż 3.200,00 złotych organizacji 

konferencji „Quo vadis, Europa? Imperialne perspektywy dla starego Kontynentu", pod 

warunkiem uzyskania dotacji z innych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości. 

13. 16 lutego 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.000,00 złotych konferencji „2nd Polish Law 

& Economics Conference", organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych. 

14. 16 lutego 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.103,20 złotych interdyscyplinarnej 

konferencji naukowej „doRZECZY". 

15. 16 lutego 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.487,20 złotych organizacji III 

Międzynarodowej Sesji Humanistycznej „Granice' i „Pogranicza" w badaniach 

historycznych i antropologicznych. 

16. 16 lutego 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą nie wyższą niż 3.000,00 złotych organizacji 

konferencji „Ja - My - Oni. Tożsamość ludzi średniowiecza." pod warunkiem uzyskania 

dotacji z innych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości. 

17. 16 lutego 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.350,00 złotych projektu „54. Warsztaty 

Biologii Ewolucyjnej - warsztaty wyjazdowe dla młodych badaczy". 

18. 16 lutego 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.500,00 złotych projektu „Warsztaty 

archeologiczne: metodyka i metodologia badań podwodnych.", z przeznaczeniem na 

publikację referatów. 

19. 16 lutego 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.400,00 złotych projektu „Przegląd Filmów 

Etnograficznych „Oczy i Obiektywy"." 

20. 16 lutego 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.354,96 publikacji „Antropologia praktyk 

kulinarnych". 

21. 16 lutego 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 566,00 złotych wydania publikacji 

pokonferencyjnej po „I Interdyscyplinarnym Forum Badań nad Kulturą Żydowską: Język - 

kultura - Religia", z przeznaczeniem na wydruk tomu pokonferencyjnego. 

22. 16 lutego 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą nie wyższą niż 1.700,00 złotych projektu 

„Jemeńscy Żydzi, co zostało z dawnej diaspory.", pod warunkiem uzyskania dotacji z 

innych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości. 
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23. 18 maja 1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu 

Warszawskiego za rok 2010. 

24. 18 maja 2 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji UW i skierowania do 

Komisji Rewizyjnej Fundacji UW sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu 

Warszawskiego za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu 

Warszawskiego za rok 2010. 

25. 18 maja 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.000,00 złotych projektu „Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu Warszawskiego przyjazny dla szerokiej publiczności". 

26. 18 maja 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.500,00 złotych wydawnictwa „Mazahua 

Region in Mexico. Towards a New Indigenous Rurality". 

27. 18 maja 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych wydanie III tomu serii 

„Biblioteka Renesansowa" pt. „Giovanni Boccaccio, O słynnych kobietach". 

28. 18 maja 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.150,00 złotych publikacji pokonferencyjnej 

„Spojrzenie-spektakl-wstyd". 

29. 18 maja 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.500,00 złotych zespołowego projektu 

badawczego Literature-Linguistc Frontiers - interdyscyplinarne badania 

literaturoznawczo-językowe wraz drukiem tomu podsumowującego badania. 

30. 18 maja 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 8.000,00 złotych projektu „Nowa i stara 

pozycja Indian w Ekwadorze w 10 lat po okresowym przejęciu władzy". 

31. 18 maja 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych wydania zbioru studiów 

dedykowanych i inspirowanych działalnością naukową prof. dr hab. Michała 

Tymowskiego. 

32. 18 maja 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych organizację międzynarodowej 

konferencji naukowej „The Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and 

Culture". 

33. 18 maja 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 897,00 złotych udziału pracownika naukowego 

Wydziału Filozofii i Socjologii UW w Międzynarodowej Konferencji ESA Social 

Relations in Turbulent Times w Genewie. 

34. 18 maja 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.900,00 złotych projektu badawczego 

„Procesy i osady strefy peryglacjalnej Równiny Kaffi0yra (NW Spitsbergen)". 

35. 18 maja 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.332,20 złotych przygotowania druku, druku i 

oprawy „Teki Historyka" nr 42 i 43. 

36. 18 maja 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych objazdu naukowego „Herby i 

inskrypcje polskie i z Polską związane w Veneto i Emilii-Romanii do końca XVIII 

wieku". 

37. 18 maja 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych projektu „Hellenistyczna 

zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań. Badania 

osteologiczne". 

38. 18 maja 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych projektu „Słowniki dawne i 

współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny." 

39. 18 maja 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.903,09 złotych projektu „Wpływ rzek na 

życie i działalność człowieka w Azji Południowej na przykładzie Indii i Nepalu ( w 

Waranami i okolicach Bharatpur)." 

40. 18 maja 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych organizację wystawy 

„Chemicy - absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego". 

41. 18 maja 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą nie wyższą niż 5.000,00 złotych projektu 

„Badania powierzchniowe i sondażowe na stanowisku Gurukly Shaheri w 

Turkmenistanie", pod warunkiem uzyskania dotacji z Rady Konsultacyjnej przynajmniej 

w takiej samej wysokości. 

42. 18 maja 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.000,00 złotych organizację konferencji „50 

lat konwencji wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków 

dyplomatycznych", z przeznaczeniem na wydawnictwo pokonferencyj ne. 

43. 18 maja 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.293,20 złotych projektu „Uzbekistan - 20 lat 

niepodległości - badania etnograficzne". 

44. 18 maja 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.800,00 złotych projektu „Budowa i ewolucja 

geologiczna mezozoicznego basenu sedymentacyjnego Morondavy -Madagaskar 

Zachodni'. 

45. 18 maja 23 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu „Uniwersytet 

Warszawski - znany i nieznany". 

46. 18 maja 24 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu „Badania stanowiska 

archeologicznego Maucallacta (południowe Peru) w sezonie 2011". 
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47. 18 maja 25 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu „Badanie rozwoju i 

dostępu do szkolnictwa w Etiopii". 

48. 18 maja 26 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 975,00 złotych organizacji wystawy „Serbowie 

w Kosowie". 

49. 18 maja 27 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.000,00 złotych wydania księgi pamiątkowej 

ku czci hr. Kostki Potockiego w 190 rocznicę śmierci. 

50. 18 maja 28 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą nie wyższą niż 3.500,00 złotych udziału 

członków Koła w IX Warsztatach Kryminalistycznych w Centrum Szkolenia Straży 

Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, pod warunkiem 

uzyskania dotacji z Rady Konsultacyjnej przynajmniej w takiej samej wysokości. 

51. 16 sierpnia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 10.800,00 zł organizacji międzynarodowej 

konferencji „New outlook on molecular liquids: from short scale to long scale dynamics". 

52. 19 września 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 20.000,00 zł udziału reprezentacji 

Uniwersytetu Warszawskiego w finałach międzynarodowego konkursu biologii 

syntetycznej iGEM 2011 

53. 18 

października 

1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 16.776,00 zł tournee koncertowego Chóru 

Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego -Sycylia 2011 

54. 23 listopada 1 Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego 

Fundacji UW za rok 2011. 

55. 23 listopada 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej - Polski język prawny - media, społeczeństwo, edukacja. 

56. 23 listopada 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.722,00 złotych projektu „Publikacja i 

konferencja jubileuszowa IKN Dyplomacji i Prawa 2011". 

57. 23 listopada 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.000,00 złotych udziału członków Koła w 

Konferencji Oxford Model United Nations OxiMUN 2011. 

58. 23 listopada 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.953,15 złotych monografii profesorskiej dr 

hab. Iryny Kononenko "Język ukraiński i polski; studium kontrastywne „ (w języku 

ukraińskim). 

59. 23 listopada 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 8.000,00 złotych organizacji Międzynarodowej 

Konferencji TaLC10 (Teaching and Language Corpora). 

60. 23 listopada 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.926,45 złotych wydania IV tomu Zeszytów 

Cywilistycznych „Lege Artis". 

61. 23 listopada 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 10.000,00 złotych elektronicznej publikacji 

335 artykułów konferencji Warsaw Turbulence Week, 12-17.2011, University of Warsaw, 

Poland. 

62. 23 listopada 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych zakupu archiwalnej kolekcji 

negatywów i odbitek fotograficznych (lata 1927-1928) ze spuścizny po prof. Zdzisławie 

Pazdro oraz organizacji wystawy czasowej poświęconej działalności. 

63. 23 listopada 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.600,00 złotych wydania w języku francuskim 

pracy „Proza narracyjna europejskiego obszaru francuskojęzycznego po 1980 r." 

64. 23 listopada 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.587,50 złotych przygotowanie opracowania i 

wydania monografii „Rośliny metalubne we florze Polski -fizjologia, biogeochemia i 

ewolucja." 

65. 23 listopada 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.750,00 złotych projektu „Nie tylko Morze 

Aralskie - odkrywanie przyrody Azji Środkowej, z przeznaczeniem na poz. 3 i 4 

kosztorysu. 

66. 23 listopada 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych wydania publikacji „Śladami 

świata starożytnego" 

67. 23 listopada 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.000,00 złotych projektu „Słowniki dawne i 

współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny." 
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V.      INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH 
 

Struktura zrealizowanych przychodów: 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Darowizny 1% podatku 31.296,11 

2. Pozostałe darowizny 36.418,30 

3. Uzyskane dotacje 263 400,00 

4. Przychody finansowe /dodatnie różnice kurs. / 60.638,08 

5. Przychody finansowe /odsetki bankowe / 393.448,04 

6. Dywidenda CBF „Nowy Świat" SA 729.589,00 

7. Pozostałe przychody 3.126,21 

 Razem przychody 1.517.915,74 

 

Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone 

przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i 

nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na 

wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. 
 

VI.     INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 

1.       Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 

W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na 

rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację 

dofinansowywano w roku 2011 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy 

aparatury, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, działalność wydawniczą, a 

także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2011 r.: 

1. Stypendia naukowe z dotacji celowych. 

2. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla 

wydziałów UW. 

3. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz 

przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych jednostek 

UW 

4. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników 

naukowych jednostek UW. 

5. Dofinansowywanie działalności wydawniczej jednostek UW. 
 

 

Realizację zadań statutowych można podzielić na 3 grupy : 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Stypendia naukowe 24.600,00 

2. Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW 18.869,37 

3. Koszty finansowania działalności naukowej jednostek 

organizacyjnych UW konferencje, sympozja itp. 

588.693,40 

 Razem koszty realizacji zadań statutowych 632.162,77 

- w tym wspieranie działalności naukowej UW(poz. 1,3) - 613.293,40 złotych. 
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2.       Koszty administracyjne. 

Koszty administracyjne można podzielić na 7 grup : 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Zużycie materiałów 2.496,27 

2. Usługi obce 78.367,78 

3. Podatki i opłaty 107,00 

4. Wynagrodzenia 3.000,00 

5. Amortyzacja 3.828,36 

6. Koszty reprezentacji 4.749,03 

7. Pozostałe koszty 550,00 

 Razem koszty administracyjne 93.098,44 

 

Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup kalendarzy, itp. 

Ad 2. Usługi obce - obejmuje między innymi: 

-   koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na 

prowadzenie usług księgowych z firmą „Bilans Consulting" Sp. z o.o.), 

- koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, ogłoszeń 

prasowych, prowizji i opłat bankowych, czynszów i opłat eksploatacyjnych za 

lokale FUW 

- koszty badania sprawozdania finansowego za 2010 rok. Ad 

5. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW. 

Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na 

posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami 

FUW, wizytówki FUW itp . 

3.      Struktura pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych: 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Ujemne różnice kursowe i inne 1.088,47 

 Razem koszty 1.088,47 

 

 

VII.   INNE DANE O FUNDACJI 
 

a) Osoby zatrudnione w Fundacji 

W 2011 roku Fundacja UW nie zatrudniała pracowników. 

b) Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. 

Fundacja w roku 2011 wypłaciła w formie wynagrodzenia 3.000,00 złotych. 

c) Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków 

Zarządu i innych organów Fundacji. 

Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej FUW nie pobierali w 2011 roku żadnych 

wynagrodzeń. 

d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Fundacja UW nie zawierała w 2011 roku umów zlecenia. 

e) Udzielone pożyczki. 

Fundacja UW nie udzielała w 2011 roku żadnych pożyczek. 

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych. 
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Rachunki bieżące 
 

Według stanu na dzień 31. 12.2011 FUW posiadała następujące rachunki bieżące: 
 

 Bieżące rachunki bankowe  
1 R-k 30 1020 1156 0000 7502 0008 7213 w PKO BP XIV 

Oddział 

57.099,39 

2 R-k 57 1240 1040 1111 0000 0136 6686 w PeKaO S.A.III 

Oddział 

429,78 

3 R-k 36 1240 1112 1787 0010 1162 5510 w banku PeKaO 

SA - rachunek zablokowany 

USD        - 0,89 

 

Lokaty terminowe 
 

Według stanu na dzień 31. 12.2011 FUW posiadała następujące lokaty terminowe: 
 

1 R-k 09 1020 1156 0000 7407 0001 2351 w banku PKO BP 2.000,00 

2 R-k 48 1020 1156 0000 7407 0001 2328 w banku PKO BP 3.000,00 

3 R-k 09 1020 1156 0000 7107 0001 2401 w banku PKO BP 14.000,00 

4 R-k 53 1020 1156 0000 7207 0001 2336 w banku PKO BP 2.000,00 

5 R-k 61 1020 1156 0000 7407 0001 2385 w banku PKO BP 7.500,00 

6 R-k 06 1020 1156 0000 7007 0001 2310 w banku PKO BP 9.700,00 

7 R-k 51 1020 1156 0000 7807 0001 2369 w banku PKO BP 2.200,00 

8 R-k 56 1020 1156 0000 7607 0001 2377 w banku PKO BP 14.500,00 

9 R-k 33 1020 1156 0000 7207 0059 9837 w banku PKO BP 

- lokata negocjowana 

279.131,38 

10 R-k 03 1020 1156 0000 7707 0062 1763 w banku PKO BP 

- lokata negocjowana 

123.960,00 

11 R-k 51 1020 1156 0000 7507 0001 2419 w banku PKO BP 

- lokata w USD 

USD   55.110,54 

12 R-k 94 1240 1040 2111 0010 8537 1045 w banku PeKaO 

SA - lokata negocjowana 

10.115.900,00 

13 R-k 94 1240 1112 2787 0010 8044 8928 w banku PEKAO 

S.A. lokata negocjowana w USD 

USD    78.530,13 

 

 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

Fundacja UW w 2011 roku nie nabywała żadnych obligacji, udziałów ani akcji. Fundacja UW 

na dzień 31.12.2011 roku posiadała akcje Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat" SA - 

10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF „Nowy Świat" SA, o łącznej wartości 

900.000,00 zł. 
 

h) Informacja o nabytych nieruchomościach . 

W 2011 roku Fundacja UW nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 

i) Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

W 2011 roku Fundacja UW nie nabyła środków trwałych. 
 

j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji UW. 

Wartość aktywów i pasywów Fundacji przedstawia bilans za 2011 rok, który stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

Rachunek wyników stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
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VIII DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE. 

 

Zostały przedstawione w części II, pkt 2, litera c) niniejszego sprawozdania. 
 

IX ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW 
 

1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych 

Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publicznoprawne, a także 

zaliczki na podatek od zawartych umów o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

2. Deklaracje podatkowe. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja UW jest zwolniona z obowiązku płacenia 

miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od stycznia do listopada 2011 roku. Fundacja 

składa wyłącznie deklarację CIT-8 zeznanie roczne. 
 

X INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 
 

W roku 2011 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych. 
 

Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji podano w "Informacji dodatkowej", stanowiącej 

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2011 rok, która stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego sprawozdania. 
 

 

Za Zarząd Fundacji UW 


