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I Dzieje twórcy zespołu
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „UNITORUS” Sp. z.o.o. /jgu/
(jednostka gospodarki uspołecznionej) powstało w 1988 roku. Mieściło się w budynku
ówczesnego Instytutu Chemii UMK (ob. Wydział Chemii) przy ul. Gagarina 7 w Toruniu.
Firma prowadziła działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, projektowym
i usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjno-wdrożeniowej
i badawczo-usługowej w budownictwie, rolnictwie oraz przemyśle (m. in. chemicznym
czy elektromaszynowym). Prowadziło też obsługę finansowo-księgową wszelkich
zleconych prac badawczych.
Decyzje dotyczące spółki podejmowali udziałowcy, których opinie prezentowali
upoważnieni przedstawiciele podczas zgromadzenia wspólników. Odbywało się ono
zazwyczaj dwa razy w roku i było zwoływane przez prezesa Spółki. Bieżący nadzór nad
działalnością i interesami przedsiębiorstwa miała Rada Nadzorcza. Do jej kompetencji
należał wybór prezesa, a na jego wniosek głównego księgowego oraz kierowników
poszczególnych pionów. Organ opiniodawczy firmy stanowiła Rada TechnicznoEkonomiczna.
Zarząd „UNITORUS-u” wybierany był przez Zgromadzenie Wspólników na czas
nieograniczony. Do jego zadań należało m.in. zatrudnianie pracowników, tworzenie
oddziałów i filii przedsiębiorstwa, zawieranie umów z kontrahentami. Firma liczyła
kilkunastu udziałowców, w tym Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Spółkę „TORCON”,
Studencką Usługową Spółdzielnię Pracy „Małgosia”. Pozostali wspólnicy to osoby
fizyczne, do których należeli m in. pracownicy UMK, w tym m.in. prof. dr hab. Jan
Kopcewicz (ówczesny rektor UMK) czy prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch (ówczesny
prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK).
W styczniu 1988 roku odbyło się zebranie założycielskie „UNITORUS-u”, podczas
którego zostały ustalone podstawy działania firmy, tj. przedstawiono statut, podpisano
umowy o współpracy, omówiono sprawy organizacyjne oraz kwestie związane
z rejestracją przedsiębiorstwa. Pierwotnie spółka miała nosić nazwę „UNITOR”, jednakże
wystąpiła konieczność zmiany ze względu na istnienie pod takim szyldem
przedsiębiorstwa o podobnym profilu. W akcie notarialnym z 26 lutego 1988 roku 17
wspólników podpisało umowę o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na czas nieokreślony. Ustalono wówczas kapitał zakładowy na milion złotych i wysokość
udziałów wraz z ich równym podziałem, tj. 100 udziałów po 10.000 złotych każdy.
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Wspólnicy mogli posiadać więcej niż jeden udział. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
otrzymał 60% udziałów spółki.
Oprócz wewnętrznego statutu, spółka działała w oparciu o „Kodeks Handlowy”
oraz inne akty normatywne mające zastosowanie dla przedsiębiorstw o podobnym
charakterze i z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisu „UNITORUS-u” do rejestru
handlowego dokonano w kwietniu 1988 roku (dział B. NR RH 260). Główny Urząd
Statystyczny w Warszawie nadał przedsiębiorstwu identyfikator „1295210” oraz numer
statystyczny. Oficjalnie spółka miała rozpocząć działalność 1 lipca 1988 roku. W czerwcu
1988 roku w tajnym głosowaniu wybrano jednoosobowy jej zarząd, czyli dyrektora
którym został inż. Czesław Truszczyński.
Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się 23 maja
1989 roku podjęto decyzję o przystąpieniu „UNITORUS-u” do spółki „UNIEKO”, której
kapitał zakładowy wynosił 510.000 złotych. Było to przedsiębiorstwo wdrożeniowe
z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostką gospodarki uspołecznionej w Toruniu.
W dokumentacji brak informacji na temat dalszej współpracy obu firm.
Następstwem umowy z „UNIEKO” był wzrost, w 1990 roku, kwoty kapitału
„UNITORUS-u” do 5.000000 złotych, przy czym każdy udział był wówczas wart 50.000
złotych. 24 lipca 1991 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Na jego
mocy postanowiono zmniejszyć liczbę udziałów dla UMK do 46. Natomiast Spółdzielnia
„Małgosia” zrezygnowała z jednego udziału. W drodze darowizny zwiększyły się udziały
osób fizycznych, m.in. Czesław Truszczyński uzyskał od UMK sześć udziałów. Decyzję
o zmniejszeniu liczby udziałów w spółce podjęto w celu pozbycia się z jej nazwy
określenia „/jgu/” (jednostka gospodarki uspołecznionej). Wówczas spółka byłaby wolna
od narzucanego limitu płac dla takich jednostek.
Na początku 1992 roku sytuacja przedsiębiorstwa była dramatyczna. Straty, które
przyniosła działalność handlowa oraz brak zleceń poskutkowały podjęciem decyzji
o rozwiązaniu umowy o pracę z Czesławem Truszczyńskim, który dyrektorem firmy
pozostał jeszcze przez okres wypowiedzenia i do czasu wyboru nowego zarządu. Miało
to wiązać się ze zmianą profilu działalności firmy. Następnym dyrektorem „UNITORUS-u”
został

mgr

Henryk

Pańka,

ówczesny

zastępca

dyrektora

administracyjnego

ds. ekonomiczno-socjalnych UMK. Po rezygnacji przez Cz. Truszczyńskiego z udziałów
w spółce 1 kwietnia 1992 roku, oficjalnie funkcję dyrektora powierzono H. Pańce.
Wówczas zmieniła się też siedziba firmy, która została przeniesiona do budynku
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Rektoratu UMK przy ul. Gagarina 11, a miejscem jej urzędowania był pokój nr 33
na parterze.
Zachowało się niewiele przejawów działalności spółki do 23 lutego 1993 roku,
kiedy podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników podjęto decyzję o zawieszeniu
funkcjonowania przedsiębiorstwa na czas nieokreślony. Zastanawiano się czy spółkę
należy zlikwidować, czy wstrzymać działalność „UNITORUS-u”, bowiem nie udało się
poprawić jego sytuacji ekonomicznej. Z zachowanego protokołu dowiadujemy się,
iż dyrektor zauważył, że spółki „nie stać pod względem finansowym” na likwidację, której
procedura trwałaby około pół roku. Wobec tego jednogłośnie opowiedziano się
za zawieszeniem działalności „UNITORUS-u” od momentu zakończenia zobowiązań
wobec kontrahentów w 1993 roku. W związku z tym UMK zobowiązało się przechować
kapitał spółki w wysokości 5.000000 złotych. 6 kwietnia 1993 roku odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym przyjęto rezygnację H. Pańki
ze stanowiska dyrektora „UNITORUS-u” oraz podjęto oficjalną decyzję o zawieszeniu
działalności przedsiębiorstwa, co w odniesieniu do wniosków płynących z ostatniego
Zgromadzenia Wspólników można potraktować jako nieformalną likwidację spółki.
Nowego zarządcy już nie powołano, a działalności „UNITORUS-u” nigdy nie wznowiono.
Wprawdzie w aktach brak jakichkolwiek umów potwierdzających transakcje
pomiędzy kontrahentami, innymi słowy nie ma zarówno materiałów z zewnątrz jak i tych
wewnętrznych, to na podstawie sprawozdań i protokołów, będących w tym przypadku
źródłami pośrednimi, można uzyskać informacje o usługach wykonywanych przez firmę
na rzecz klientów. Na początku działalności „UNITORUS” zawarł umowy z Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy, Przędzalnią Czesankową „Merinotex” w Toruniu,
Polskimi Odczynnikami Chemicznymi w Gliwicach, Katedrą Radioastronomii UMK oraz
Ogólnouczelnianym

Ośrodkiem

Obliczeniowym

UMK.

Zlecenia

dotyczyły

prac

budowlanych, produkcji związków chemicznych czy prac naukowo-badawczych. Mowa
była o „dziesiątkach” wystosowanych ofert usług czy pertraktacjach prowadzonych
z zakładami i instytucjami państwowymi. Pomimo to, jak stwierdzał dyrektor zarządu,
odzew był znikomy. Jednak z zawartych umów „UNITORUS” wywiązywał się terminowo.
Już w sprawozdaniach z początkowego okresu działalności spółki wyrażano pogląd,
że cel jej powołania realizowany był „w niewielkim stopniu” i z każdym rokiem dawało
się zaobserwować spadek wykonalności zleceń. W 1989 roku „UNITORUS” zerwał jedyną
sprecyzowaną umowę, tj. z „Merinotexem”, co tłumaczono zbyt wysokimi oczekiwaniami
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finansowymi robotników. Reszta zapowiadających się zleceń nie wyszła poza fazę
rozmów, gdyż kontrahenci finalnie nie decydowali się na podpisywanie umów
z „UNITORUS-em”. Najpewniej powodem tego były ograniczone środki finansowe firmy.
Dyrektor Cz. Truszczyński chcąc podtrzymać działalność spółki próbował pozyskiwać
nowych klientów – oferował usługi „UNITORUS-u” przedsiębiorcom z Kielc czy
Bydgoszczy, jednak i oni nie odwzajemnili zainteresowania. Kiedy natomiast pojawiła się
szansa na korzystną transakcję i doszło do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem
Budowlano-Usługowym „BUDOPOL” w Bydgoszczy okazało się, że „UNITORUS” nie
przedłużył umowy w sprawie wydzierżawienia warsztatów od Katedry Radioastronomii
UMK, niezbędnych do przeprowadzenia zleconych prac i inwestycji nie zrealizowano.
Sytuację firmy jedynie doraźnie ratowały przypadkowe, bieżące zlecenia otrzymywane
od toruńskich zakładów na wykonywanie m. in. analiz fizykochemicznych. Podstawowym
„źródłem” kontrahentów pozostawało UMK, którego pracownicy wielokrotnie korzystali
z usług „UNITORUS-u”. Mimo, że pod koniec lat 80. XX wieku udało się nawiązać
współpracę z inowrocławskimi kopalniami soli, zarząd wciąż donosił o trudnościach
finansowych na jakie napotykała spółka, co powodowało nawet niewypłacalność
zakładów pracy. W tej sytuacji już w 1990 roku istniały poważne obawy co do utrzymania
działalności firmy. Jednak udało się doprowadzić do podpisania umów z „ELANĄ”
w Toruniu. Dzięki temu pojawiła się nawet nadwyżka w budżecie „UNITORUS-u”
wysokości 40.000 zł.
Na początku lat 1990. XX wieku działalność spółki opierała się głównie
na współpracy z pracownikami naukowo-technicznymi UMK, ponieważ dzięki nim
przedstawiciele zakładów decydowali się na skorzystanie z usług „UNITORUS-u”. W tym
okresie inżynier Cz. Truszczyński planował wcielić w życie pomysł rozpoczęcia przez
firmę działalności handlowej, która pozwoliłaby na zabezpieczenie ekonomiczne spółki
i uniezależnienie jej tylko od doraźnych zleceń. Nie udało się jednak wygrać przetargu
na przejęcie księgarni działającej w Rektoracie. Mimo tego niepowodzenia podpisano
umowę z muzeami w Lesznie i Szczecinie dotyczącą wykonania części wyposażenia. Były
to przedsięwzięcia dość zyskowne. Ponadto na rok 1991 zaplanowano realizację zleceń
od Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładów Chemicznych
w Inowrocławiu. W tym okresie w planie działania „UNITORUS-u” przeważały zlecenia
na prace naukowo-badawcze i warsztatowe. Działalność handlową rozpoczęto nabywając
kiermasz, a potem sklep spożywczy w Akademickiej Stołówce nr 2 na Bielanach. Działania
5

te nie przyniosły jednak oczekiwanych dochodów, a wręcz przeciwnie, obroty okazały się
zaskakująco niskie. Ponadto dało się odczuć działanie konkurencji w postaci
stołówkowego bufetu, w którym studenci chętniej kupowali. W sprawozdaniu za 1991
rok jest też mowa o kradzieży 14 mln właścicielowi sklepu. To spowodowało, że podjęto
decyzję o zaprzestaniu prowadzenia handlu. Rozliczenia z hurtowniami obnażyły też
dodatkowe straty – 10 mln złotych, które dyrektor spółki musiał pokrywać z własnego
kapitału. Tak przedstawiała się sytuacja „UNITORUS-u” w 1992 roku, a na jego początku
skończyły się już zlecenia. Podczas posiedzeń zarządu szukano ratunku dla firmy,
próbowano, po raz kolejny, zmienić profil jej działalności. Już przy udziale nowego
dyrektora Henryka Pańki do połowy 1992 roku udało się nawiązać 11 doraźnych umów–
zleceń.
Bezpośrednią

przyczyną

upadku

przedsiębiorstwa

w

1993

roku

były

niepowodzenia w działalności handlowej. Nieudane przedsięwzięcie, które wywołało
potężne straty finansowe oraz brak bieżących zleceń stanowiły czynnik decydujący
w sprawie zakończenia działalności przez spółkę „UNITORUS”. Rynek klientów
zapewniany przez pracowników UMK był już niewystarczający. Sama firma była w stanie
zagwarantować jedynie doraźne zlecenia ratujące bieżącą sytuację, przez co borykała się
z ciągłymi problemami finansowymi. Jej położenia nie poprawiły ani liczne projekty
zmian profilów działalności, ani zmiana zarządcy. „UNITORUS” nie przyciągał
kontrahentów ze względu na ograniczone środki finansowe oraz nieumiejętność
pozyskiwania klientów na arenie ogólnopolskiej. Wiadomo, że inż. Cz. Truszczyński
prowadził liczne rozmowy z różnymi zakładami w całej Polsce. Zachowała się lista
kontaktów do tych firm, które jednak nie były zainteresowane współpracą z toruńską
spółką. Być może barierą była zbyt ścisła współpraca z UMK, duże uzależnienie
od pracowników uczelni czy brak reklamy przedsiębiorstwa poza Toruniem. Spółka
od początku była nastawiona na działalność ogólnopolską (a nawet poza granicami kraju,
co wynikało z dokumentów założycielskich), lecz w praktyce nie była przystosowana
do tego, by funkcjonować na tak dużą skalę.

II Dzieje zespołu
Dokumentacja zespołu pochodzi z lat 1987-1993 i jest ona tożsama z okresem
funkcjonowania „UNITORUS-u”. Zachowane akta dobrze odzwierciedlają etapy
działalności wewnętrznej przedsiębiorstwa od momentu jego powołania, aż do
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zawieszenia. Dają ogląd struktury i zasad współdziałania firmy. W zespole występują
głównie dokumenty założycielskie i pisma odnoszące się do działalności wewnętrznej
„UNITORUS-u”.
Dokumentacja zespołu została przejęta przez pracownika Archiwum UMK 21
marca 2019 roku wraz z materiałami przekazywanymi przez Akademicką Przychodnię
Lekarską (APL), w momencie przenoszenia tej instytucji z siedziby przy ul. J. Gagarina 39
do budynku przy ul. Bydgoskiej 76. Po przejęciu i przewiezieniu akt do archiwum nie
sporządzono dla nich spisu zdawczo-odbiorczego. Dokumentację „UNITORUS-u”
wydzielono dopiero w trakcie porządkowania całości materiałów tworząc z nich odrębny
zespół.

III Charakterystyka archiwalna zespołu
Zespół zawiera akta kategorii „A”. Materiały te powstawały w latach 1987-1993.
Mimo, że firma formalnie oficjalnie istniała od 1988, to już w końcu 1987 roku toczyły się
rozmowy w sprawie jej powołania. Twórca podzielił je na dziesięć opatrzonych tytułami
teczek. Ich zawartość zmodyfikowano, a w trakcie porządkowania dokumentacji
utworzono dwie jednostki archiwalne. Stosunkowo licznie wystąpiły w niej dublety pism,
które wydzielono i wybrakowano. W obu jednostkach dominują maszynopisy, pojedyncze
akta występują w formie rękopisów i druków. Stan zachowania archiwaliów jest dobry,
jako że wytworzono je w nieodległej przeszłości. Maszynopisy sporządzone na papierze
na maszynie do pisania nie zdołały ulec rozmyciu, co często się zdarza w przypadku tego
typu materiałów. W zespole dominują akta w formatach A4 i A5.

IV Zawartość zespołu
Po zapoznaniu się ze strukturą i zawartością zespołu zdecydowano się zmienić
jego układ. Dokumentację – według kryterium rzeczowego – podzielono na dwie serie
(dwie teczki). Większą część zespołu stanowią akta własne przedsiębiorstwa, dotyczące
jego spraw wewnętrznych. Dostarczają one wielu szczegółowych informacji na temat
etapów powstawania, zasad funkcjonowania spółki, jej rozwoju oraz współpracy między
członkami. Kwestie formalne regulują akta notarialne i postanowienia Sądu Rejonowego
w Toruniu. Wśród dokumentacji założycielskiej odnaleźć można liczne uchwały
Zgromadzeń Wspólników czy umowy zawierane między udziałowcami. Wszelkie zmiany
organizacyjne były rzetelnie dokumentowane, potwierdzane i aktualizowane przez
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organa państwowe. Do materiałów wewnętrznych spółki zaliczyć można także projekty
regulaminów, statutu, listy współudziałowców. Ponadto zachowały się protokoły
ze Zgromadzeń Wspólników, odzwierciedlające podejmowane przez nich decyzje. Poza
tym sporządzano także sprawozdania oraz bilanse finansowe.
Seria pierwsza zespołu obrazuje wewnętrzną strukturę organizacyjną i formalną
przedsiębiorstwa. Dostarcza danych na temat wspólników oraz wysokości i liczby
udziałów im przysługujących. Potwierdzają to listy udziałowców oraz umowy zawierane
między nimi. Można też prześledzić w jaki sposób sytuacja wewnętrzna „UNITORUS-u”
ulegała zmianie, jak przedstawiał się bilans udziałów pod koniec działalności spółki oraz
jakie czynności podjęto w związku z zawieszeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Protokoły i sprawozdania pozwalają zorientować się jak wyglądała działalność
zewnętrzna spółki, co jest niezwykle cenne z uwagi na brak źródeł bezpośrednich, czyli
umów z klientami. W zachowanej dokumentacji można odnaleźć także szczegółowo
wymieniane propozycje wspólników oraz prześledzić działania podejmowane w danym
roku w celu ożywienia i podtrzymania istnienia spółki.
Pozostałe materiały to korespondencja, przeważnie urzędowa. Przedsiębiorstwo
„UNITORUS” korespondowało z Urzędem Skarbowym w Toruniu, Wielkopolskim
Bankiem Kredytowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Grudziądzu.
Wśród tej dokumentacji można odnaleźć m.in. deklaracje podatkowe dotyczące
dochodów firmy, deklaracje osobowego funduszu płac, deklaracje podatku obrotowego,
dokumenty dotyczące prowadzenia rachunku bankowego firmy, w tym umowy
i deklaracje rozliczeniowe z ZUS-em. Akta te dostarczają szczegółowych danych na temat
finansów spółki oraz regulacji jej ekonomicznych powinności wobec jednostek
państwowych.

Pozostała

korespondencja

prowadzona

była

ze

wspólnikami,

np. „TORCON-em” oraz innymi jednostkami, np. redakcją miesięcznika „Głos Uczelni”
(w sprawie reklamowania „UNITORUS-u”). Tego typu korespondencji jest niewiele,
a zachowana dokumentacja odzwierciedla wymianę informacji z małą liczbą podmiotów.
Po zapoznaniu się z całością zachowanych materiałów można stosunkowo dobrze
zorientować się w sprawach formalnych i organizacyjnych prowadzonych przez spółkę,
we współpracy między jej udziałowcami oraz kwestiach finansowych. Zewnętrzną
działalność „UNITORUS-u” przybliżają sprawozdania i protokoły ze Zgromadzeń
Wspólników, będące śladem prób realizacji założeń oraz celów dla których spółkę
powołano. W aktach założycielskich wskazano przynajmniej kilka

obszarów
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jej działalności. Dokumenty wewnętrzne w stopniu zadowalającym dają wyobrażenie
na czym w praktyce polegała działalność spółki, w jakie obszary życia gospodarczego się
angażowała i z jakimi podmiotami nawiązywała współpracę. Zachowana dokumentacja
posiada charakter jednolity, wyłącznie formalny i urzędowy. Zespół nie zawiera żadnych
umów, materiałów „obcych” pochodzących od współpracowników „UNITORUS-u”.

V Analiza metod opracowania
Jak wspomniano, zespół pierwotnie składał się z dziesięciu teczek, nie najlepiej
chroniących ich zawartość. Porządek ten częściowo zachowano. Niektóre grupy rzeczowe
akt należało połączyć, zwłaszcza te mniejsze, których tematyka korespondowała
z obszerniejszymi, np. sprawy związane z ZUS-em były ułożone w dwóch cienkich
teczkach. W ramach pierwszej serii dokonano najobszerniejszego scalenia pojedynczych
teczek, których zawartość wpisywała się w tematykę spraw organizacyjnych firmy.
Pomiędzy teczkami należało dokonać „przesunięć” dokumentów do odpowiednich grup
rzeczowych. Tytuły obwolut były zbyt szczegółowe, więc opatrzono nimi niekiedy grupy
rzeczowe.
Po uporządkowaniu archiwaliom nadano następujący układ:
I Dokumentacja działalności przedsiębiorstwa:
1. Dokumenty założycielskie oraz pisma wewnętrzne (do końca działalności spółki),
2. Zgromadzenia wspólników – protokoły i sprawozdania.
II Korespondencja:
1. Korespondencja z Urzędem Skarbowym w Toruniu (w tym oddzielnie podatek
dochodowy od działalności spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek
obrotowy),
2. Korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Grudziądzu,
3. Korespondencja z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym (WBK),
4. Korespondencja – sprawy inne (np. z „TORCON-em”, „Głosem Uczelni” w sprawie
reklamy spółki, korespondencja między współpracownikami).
W pierwszej kolejności uformowano grupy rzeczowe. Ze względu na wyraźny
podział

tematyczny,

który zarysował

się

naturalnie

(tj.

pisma

wewnętrzne

i korespondencja), postanowiono stworzyć dwie serie zespołu. Grupy rzeczowe ułożono
alfabetycznie, wewnątrz nich wprowadzono układ chronologiczny, pierwotnie
dokumenty układane były w odwrotnym porządku. Wewnątrz teczek poszczególne
9

zagadnienia

oddzielono

papierem

przebitkowym.

Dublety

zostały

wydzielone

i wybrakowane. Podczas porządkowania usunięto też części metalowe. Karty w ramach
jednostek ponumerowano. Teczki zostały zinwentaryzowane oraz zindeksowane w bazie
danych „IZA” (Inwentarz Zespołów Archiwalnych). Zespół nie został zdigitalizowany, ani
zmikrofilmowany.
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Wykaz serii \ podserii zespołu nr : 224
I

Dokumentacja działalności przedsiębiorstwa
Liczba j. a.:

II

1

Daty skrajne:

1987

-

1993

1

Daty skrajne:

1988

-

1993

Korespondencja
Liczba j. a.:

11

Inwentarz skarbowy zespołu nr : 224
Sygn.

Tytuł

Daty

Rodzaj dok.

Liczba s/k

I

Dokumentacja działalności
przedsiębiorstwa

1987-1993

dokumentacja
aktowa

171 k.

II

Korespondencja

1988-1993

dokumentacja
aktowa

132 k.

Ogólna liczba pozycji:

2

w tym z podziałem na rodzaj dokumentacji:
dokumentacja aktowa:

2

Inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu
Komisji Metodycznej
w dniu ........................................................

...................................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

.........................................................................
(podpis sporządzającego inwentarz)

12

Inwentarz książkowy zespołu nr : 224
I Dokumentacja działalności przedsiębiorstwa
Tytuł\Treść: Dokumentacja działalności przedsiębiorstwa
Sygnatura: I

Daty: 1987-1993

Opis j. a.: akta luźne; stan dobry; antykwa; maszyn., rękop., druk; pol.; A4, A5; 171 k.
Sygnatury dawne: -

Znak teczki: -

Uwagi: -

II Korespondencja
Tytuł\Treść: Korespondencja
Sygnatura: II

Daty: 1988-1993

Opis j. a.: akta luźne; stan dobry; antykwa; maszyn., rękop., druk; pol.; A4, A5; 132 k.
Sygnatury dawne: -

Znak teczki: -

Uwagi: -

Ogólna liczba pozycji: 2

Inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu
Komisji Metodycznej
w dniu ........................................................

...................................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

.....................................................................
(podpis sporządzającego inwentarz)
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Indeks geograficzny zespołu nr :

224

Bydgoszcz

I

85, 110

Gliwice

I

85, 89

Grudziądz

II

101-124

Inowrocław

I

111, 123

Kielce

I

110

Lednica

I

85

Leszno

I

123

Strzemieszyce

I

86

Szczecin

I

123

Toruń

I

passim

II

passim

I

26, 28

Warszawa
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Indeks osobowy zespołu nr :

224

Bączyński Andrzej

I

passim

Bensch Adam

I

24, 25, 80, 81, 83

Godziszewski Bohdan

I

passim

Górski Grzegorz

I

1, 12, 17, 18, 22, 23

Jamiołkowski Andrzej

I

passim

II

129

Kaczmarek Franciszek

II

passim

Kalembka Sławomir

I

46, 121

Kamiński Maciej

I

passim

Kopcewicz Jan

I

passim

Lesińska Wiesława

II

106, 108, 110, 111-121

Mówka Zbigniew

I

17, 18, 22, 23, 42, 51, 60

Narloch Grzegorz

I

17, 18, 22, 23, 96

Orzeszko Wacław

I

passim

Pańka Henryk

I

passim

II

passim

Rogucki Józef

I

103

Rozpłoch Franciszek

I

passim

Ryżek Adam

I

81

Skibiński Sławomir

I

passim

II

126

I

passim

II

129

I

passim

II

129

Szymański Wojciech

I

passim

Truszczyński Czesław

I

passim

II

passim

I

passim

Sobków Czesław

Streich Wojciech

Urbański Marian

15

Walenta Marek

I

4, 17, 18, 22, 23

Warylewski Jerzy

I

17, 18, 22, 23

Zaidlewicz Marek

I

passim
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Indeks przedmiotowy zespołu nr :

224

akt notarialny

I

passim

aneks do umowy w sprawie rachunku
bankowego

II

91, 93, 94

bilans finansowy

I

97, 142, 143, 144, 147

II

7, 9, 12, 14, 23, 36, 45

I

passim

II

125, 130

deklaracje o wysokości podatku dochodowego
od osób fizycznych

II

47-65

deklaracje o wysokości podatku obrotowego

II

66-77

deklaracje o wysokości podatku dochodowego
od osób prawnych

II

1-46

deklaracje rozliczeniowe z ZUS-em

II

101-124

"Foton"

I

85

fundusz udziałowy

I

65

"Głos Uczelni": pismo UMK

I

114, 148, 152

II

131, 132

Główny Urząd Statystyczny (GUS)
w Warszawie

I

26, 28

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne
„Soda-Mątwy”

I

111, 123

Instytut Fizyki UMK

I

148

Izba Skarbowa w Toruniu

I

111, 117

jednostka gospodarki uspołecznionej

I

125, 127

kapitał zakładowy "UNITORUS-u"

I

passim

Katedra Radioastronomii UMK

I

89, 106, 111, 113

kodeks handlowy

I

5, 7, 19, 33

II

125

kopalnie soli

I

111

lista obecności

I

passim

Biuro Usług Technicznych i Organizacyjnych
"TORCON"

17

lista udziałowców

I

51, 60

lista wspólników

I

14

Mikrohuta

I

86

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

I

85

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

I

passim

II

46

II

127

Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy
UMK

I

89

oprocentowanie rachunków bankowych

II

98

Państwowe Biuro Notarialne w Toruniu

I

17, 52

Polskie Odczynniki Chemiczne (POCH)
w Gliwicach

I

85, 89

postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

I

24, 31, 37, 38, 50, 57

program działalności "UNITORUS-u"

I

123

protokoły ze Zgromadzeń Wspólników

I

passim

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
"BUDOPOL" S.A. w Bydgoszczy

I

110, 111

rachunek bankowy "UNITORUS-u"

II

85-100

Rada Nadzorcza

I

passim

II

125, 128, 129

Rada Techniczno-Ekonomiczna

I

7

regulamin Zarządu "UNITORUS-u"

I

32, 87

rejestr handlowy

I

21, 24, 31, 35, 37-41, 54

reklamacja

I

74, 75

rozliczenie z działalności handlowej

I

135

Sąd Rejonowy w Toruniu

II

126, 127

Senat UMK

I

2, 114

spis dokumentów "UNITORUS-u"

I

169, 170

Spółka z o.o. "UNIEKO"

I

87, 106, 107, 109

II

127

II

127

I

85, 95-97, 99, 110, 111

odpis z rejestru handlowego

Spółka z. o. o. "EKOTEST"
sprawozdanie z działalności "UNITORUS-u"

18

statut "UNITORUS-u"

I

5-7, 10, 12, 13, 87, 88

II

125

I

134, 138

Studencka Usługowa Spółdzielnia Pracy
"Małgosia"

I

passim

taryfa opłat i prowizji pobieranych
przez WBK

II

95, 96

Toruńska Przędzalnia Czesankowa
"Merinotex"

I

85, 89, 110

udziały wspólników

I

passim

umowa darowizny

I

46-50, 52

"UNITOR" Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdrożeniowe

I

1-5, 9, 10, 12-14, 16, 19

"UNITOR" Zakład Innowacyjno-Usługowy

I

16

I

passim

II

passim

I

passim

Urząd Skarbowy w Toruniu

II

1-84

Walne Zgromadzenie Wspólników

I

passim

II

36

Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu
oddział w Toruniu (WBK)

II

passim

wykaz pieczątek "UNITORUS-u"

I

171

wykaz strat nadzwyczajnych

II

36

Zakład Poligrafii UMK

I

137, 149

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Oddział w Grudziądzu (ZUS)

II

101-124

Zakłady Włókien Sztucznych „ELANA”
w Toruniu

I

116

zarząd "UNITORUS-u"

I

passim

zebranie założycielskie "UNITORUS-u"

I

10-13

zgłoszenia w sprawie rachunku bankowego

II

85-88, 92, 97

zgłoszenie rejestracyjne

I

30

Zgromadzenie Wspólników

I

passim
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