
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 Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Dolnośląskie 
Powiat: 

m. Wrocław 

Gmina: 

m. Wrocław 
Ulica: 

Stabłowicka 
Nr domu: 

147 

Nr lokalu: 

- 
Miejscowość: 

Wrocław 
Kod pocztowy: 

54-066 

Nr telefonu: 

+48 71 734 77 77 
e-mail: 

fundacja@port.org.pl 
Nr faksu: 

+48 71 720 16 00 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 
- 

3. REGON: 383427061 4. Data wpisu w KRS: 21.05.2019 5. Nr KRS: 0000787023 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Detlef Hommel 
Paweł Kurant 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest:  
1. prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przedsięwzięć badawczo-

rozwojowych, w tym w szczególności biotechnologii, inżynierii materiałowej, biobankowania;  
2. wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu wzrost zainteresowania wskazanymi 

dziedzinami naukowymi i rozpowszechnianie wiedzy o nich;  
3. ochrona zdrowia, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie; 
4. wspieranie polskich podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i innych 

jednostek o charakterze naukowym; 
5. wspieranie procesów rozwoju gospodarczego, w szczególności gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i 

europejskiej; 
6. współpraca naukowa, jej promocja i ułatwianie; 
7. ochrona środowiska, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie; 
8. wspieranie uzdolnień i umiejętności dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów oraz pracowników 

naukowych;  
9. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w szczególności polskiego i europejskiego. 

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

Fundacja PORT powstała w 2019 r. W 2021 r. kontynuowano i rozwijano działania realizujące cele statutowe Fundacji. 
Pozyskano środki na działalność edukacyjną/popularno-naukową, ugruntowano oraz sformalizowano współpracę z 
instytutem Ł-PORT, a także podjęto szereg inicjatyw – zarówno merytorycznych, jak i organizacyjnych, które wpłyną 
na dalszy instytucjonalny oraz finansowy rozwój Fundacji.  
 
Realizacja poszczególnych celów Fundacji PORT w 2021 r. przedstawia się następująco: 
 

za rok 2021 

 



1. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przedsięwzięć badawczo-
rozwojowych, w tym w szczególności biotechnologii, inżynierii materiałowej, biobankowania; 

• W 2021 r. Fundacja PORT, po podpisaniu umowy z firmą OSRAM, podjęła działania, których celem 
było przygotowanie programu zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół średnich. Program zajęć, jak i 
zakres niezbędnych materiałów, a także wyposażenia i wsparcia merytorycznego, zostały 
przygotowane we współpracy z instytutem Ł-PORT. Instytut zadeklarował udostępnienie pomieszczeń 
laboratoryjnych na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla młodzieży;  

• Przygotowano treść umowy o współpracy pomiędzy Fundacją PORT a Ł-PORT regulującą kwestie 
związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży współfinansowanych ze środków pozyskanych od 
firmy OSRAM; Umowa została zawarta na początku stycznia 2022 r.; 

• Nawiązano kontakt z wybranymi wrocławskimi szkołami średnimi. Uczniowie z tych szkół wezmą 
udział w zajęciach organizowanych na podstawie umowy o współpracy Fundacji PORT oraz Ł-PORT. 
Finalnie wytypowano sześć szkół, które potwierdziły gotowość zaangażowania uczniów w zajęcia w 
okresie od stycznia do czerwca 2022 r.; 

 
2. Wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu wzrost zainteresowania wskazanymi 

dziedzinami naukowymi i rozpowszechnianie wiedzy o nich; 
W 2021 r. Fundacja PORT aplikowała o środki w ramach następujących programów wsparcia: 

• Konkurs PROO-1a. Edycja 2020. Tytuł projektu: „Rozwój instytucjonalny Fundacji PORT umożliwiający 
wdrożenie kompleksowego programu działalności na rzecz popularyzacji nauki”, Wartość 
wnioskowanej dotacji: 280 600,00 PLN; 

• Dotacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Tytuł projektu: >>„GRA MIEJSKA „PORT WIEDZY” jako 
narzędzie kształtowania kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej<<, Wartość 
wnioskowanej dotacji: 28 617,95 PLN; 

W wyniku przeprowadzonej oceny nie udało się uzyskać rekomendacji do finansowania. 
 

3. Ochrona zdrowia, jej promocjami szerzenie wiedzy w tym zakresie; 
W 2021 r. Fundacja PORT zaangażowała się w pomoc na rzecz walki z pandemią COVID-19 wspierając przede 
wszystkim instytut Ł-PORT. Fundacja PORT promowała możliwość realizacji wpłat od darczyńców. Uzyskane w 
ten sposób środki mogły posłużyć przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. 
 

4. Wspieranie polskich podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i innych 
jednostek o charakterze naukowym; 

• W 2021 r. Fundacja PORT realizowała współpracę oraz przygotowywała działania popularno-naukowe 
we współpracy z instytutem Ł-PORT. Dzięki aktywności Fundacji oraz propozycji współpracy z Ł-PORT 
przy realizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, stworzony został program cyklu zajęć dla 
uczniów szkół średnich, nawiązano współpracę z wrocławskimi liceami oraz przygotowano wspólną 
umowę o współpracy;  

• Fundacja PORT wspierała Ł-PORT przy tworzeniu nowej komórki organizacyjnej instytutu, której 
zadaniem mają być w głównej mierze dziania edukacyjne oraz popularyzujące naukę; 

• Fundacja PORT, w oparciu o doświadczenia zebrane przy współpracy z Ł-PORT wypracowuje model 
podejmowania analogicznych działań we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi; 
 

5. Wspieranie procesów rozwoju gospodarczego, w szczególności gospodarki RP i europejskiej; 
W 2021 r. Fundacja PORT podpisała umowę z firmą OSRAM i tym samym zaangażowała się w działalność 
wspierającą społeczną odpowiedzialność biznesu. Przykład współpracy z firmą OSRAM pozwolił na 
opracowanie pożądanego modelu realizacji analogicznych działań z udziałem innych podmiotów 
gospodarczych – przy obopólnej korzyści dla celów Fundacji PORT oraz sektora prywatnego. W tym kontekście 
podjęto także rozmowy z AHK Polska, organizacją zrzeszającą podmioty, w tym w większości przedsiębiorstwa, 
realizujące współpracę polsko-niemiecką. Przygotowano także przegląd firm branżowych, które wspierają lub 
mogą być zainteresowane wsparciem działań popularyzujących naukę;  

 
6. Współpraca naukowa, jej promocja i ułatwianie; 

W 2021 r. Fundacja PORT skupiła się na przygotowaniu narzędzi do wspierania współpracy naukowej – w tym 
w szczególności środków komunikacji – budowie strony internetowej oraz koncepcji kampanii informacyjnej w 
mediach społecznościowych. Powstał także system identyfikacji wizualnej Fundacji PORT. Uruchomienie 
strony planowane jest w pierwszym kwartale 2022 r. Równocześnie ze stroną ruszy fanpage dedykowany 
Fundacji PORT w mediach społecznościowych. Strona wyposażona zostanie w moduł do przekazywania 
szybkich wpłat od potencjalnych darczyńców. 
 



7. Ochrona środowiska, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie; 
W 2021 r. Fundacja PORT dokonała rozeznania w możliwości podjęcia działań w zakresie działań 
proekologicznych. W tym celu przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w Dolnośląskim Kongresie 
Organizacji Pozarządowych, odbyły się także rozmowy z Radą Osiedla Pracze Odrzańskie. Wytypowano 
główne założenia planowanych do realizacji działań. Jednym z pomysłów jest założenie edukacyjnej pasieki na 
terenie Kampusu Pracze, który z jednej strony sprzyja hodowli pszczół, jednocześnie może być miejscem 
realizacji warsztatów edukacyjnych oraz pokazowych dla osób w każdym wieku. Wspólnie z Radą Osiedla 
Pracze Odrzańskie planowana jest organizacja wspólnego wydarzenia, które koncentrować się będzie m.in. na 
promocji postaw proekologicznych – podjęto wspólne uzgodnienia w sprawie. 
 

8. Wspieranie uzdolnień i umiejętności dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów oraz pracowników 
naukowych; 
W 2021 r. Fundacja PORT podjęła działania, których celem było przygotowanie programu zajęć 
laboratoryjnych dla uczniów szkół średnich. Program zajęć, jak i zakres niezbędnych materiałów, a także 
wyposażenia i wsparcia merytorycznego, zostały przygotowane we współpracy z instytutem Ł-PORT. W prace 
nad programem zajęć zaangażowani byli młodzi pracownicy naukowi z Ł-PORT. Pierwszy cykl zajęć dla 
młodzieży zaplanowany został w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. 
 

9. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w szczególności polskiego i europejskiego; 
Fundacja PORT podejmuje działania na rzecz ochrony oraz promocji zabytkowego charakteru Kampusu Pracze 
– siedziby Fundacji oraz instytutu Ł-PORT. Na bieżąco podejmowane są działania promujące walory Kampusu 
oraz przybliżanie jego historii, która sięga przełomu XIX i XX wieku. 

 

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

W roku 2021 nie wystąpiły zdarzenia o charakterze prawnym, które skutkowałyby finansowo na działalność Fundacji. 
Poniesione zostały jedynie koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (koszt najmu lokalu). 

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) 



Zgodnie z §5 ust. 2 Statutu Fundacji z dnia 13 maja 2019 r., Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w 

zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

1) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
2) 58.11.Z – Wydawanie książek; 
3) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
4) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza; 
5) 63.91.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; 
6) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
7) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi; 
8) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 
9) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności; 
10) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; 
11) 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 
12) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 
13) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 
14) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
15) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
16) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 
17) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim;  
18) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
19) 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego; 
20) 85.42.Z – Szkoły wyższe; 
21) 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
22) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 
23) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
24) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;  
25) 91.02.Z – Działalność muzeów. 

W roku 2021 Fundacja faktycznie nie prowadziła działalności gospodarczej w jakimkolwiek z wyżej wskazanych 
zakresów. 

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) 

1. UCHWAŁA nr 1/2021 Zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie: przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego Fundacji na rok 2021; 
 

2. UCHWAŁA nr 2/2021 Zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2020; 

 

3. UCHWAŁA nr 3/2021 Zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 03 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej 
w art.2 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 

4. UCHWAŁA nr 4/2021 Zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 03 grudnia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu zakupów na rok 2021;  

 

5. UCHWAŁA nr 5/2021 Zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 03 grudnia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu zakupów na rok 2022. 

 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

101 004,75 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 0,00 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 101 004,75 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 0,00 



b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 0,00 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 101 004,75 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 94 427,38 

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

0 % 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

6 577,37 0,00 

a. Koszty realizacji celów statutowych 0,00 0,00 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

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

6 577,37 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

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

0,00 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0,00 

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

0,00 

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) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenie 0,00 

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) 

0,00 

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

0,00 

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

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

 



2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek - 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych - 

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) 

104 601,20 – Alior Bank 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 - - 

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

Aktywa Zobowiązania 

104 601,20 73,32 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

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

W 2021 roku Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe: 
1. Cit za 2021 

 
Fundacja nie jest płatnikiem PIT i ZUS. 
 

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 X TAK  

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 



Fundacja nie przyjęła ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
10 000,00 euro 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

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

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

- 

 

 

 

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

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

Wrocław 

 miejscowość        

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 
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