
Wrocław,   01.09.2020  
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Sprawozdanie  sporządzono  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  rozporządzeniu         
Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  8  maja  2001  r.  w  sprawie  ramowego  zakresu  sprawozdania              
z działalności  fundacji  z  późniejszymi  zmianami  (Dz.U.  z  2001r.  Nr  50,  poz.  529.  zm.:  Dz.U.               
z  2011  r.  Nr  217,  poz.  1291,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  2458.  wersja  ujednolicona  obowiązująca  od                  
1   stycznia   2019   r.).   

 

Ad   §   2   pkt   1  
Nazwa   fundacji:    Fundacja   Gra   o   Sens  

Siedziba   fundacji:    miasto   Wrocław  

Adres   i   adres   do   korespondencji:    ul.   Legnicka   65,   54-206   Wrocław  

Adres   poczty   elektronicznej:    kontakt@graosens.org.pl  

KRS:    0000465046   (wpis   do   rejestru:   7.   czerwca   2013)  

REGON:    022223125  

NIP:    8943048042  

Zarząd   Fundacji:  

Tomasz   Ryszard   Sierpiński,   Prezes   Zarządu   Fundacji  

Ewelina   Danuta   Wyspiańska-Trojniarz,   Wiceprezes   Zarządu   Fundacji  

Maciej   Robert   Trojniarz,   Wiceprezes   Zarządu   Fundacji  

Cele   statutowe   fundacji:  

Celami   Fundacji   są:  

1)  wspomaganie  rozwoju  gospodarczego,  w  tym  rozwoju  przedsiębiorczości;  poprzez          
prowadzenie  działań  edukacyjnych,  informacyjnych,  doradczych,  szkoleniowych,       
wychowawczych,   badawczo-rozwojowych   i   naukowych;  

2)  wspomaganie  rozwoju  techniki,  wynalazczości,  innowacyjności  i  higieny  pracy,  poprzez           
rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  i  organizacyjnych  w          
praktyce   gospodarczej;  

3)   wspomaganie   rozwoju   wspólnot   i   społeczności   lokalnych.  

 

Ad   §   2   pkt   2  
Zasady   i   formy   działalności   statutowej   Fundacji:  

1.   Fundacja   realizuje   swoje   cele   poprzez:  

1) organizację  otwartych  szkoleń,  warsztatów,  kursów,  wykładów,  spotkań,  doradztwa         
specjalistycznego   dla   odbiorców   indywidualnych,   związanych   z   celami   Fundacji;  

2) publikacji   materiałów,   w   tym   oprogramowania,   związanych   z   celami   Fundacji;  
3) prowadzenie  lub  wsparcie  badań  naukowych  i  rozwojowych  związanych  z  celami           

Fundacji  oraz  podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozpowszechnienia  ich         
wyników.  
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4) gromadzenie   i   przetwarzanie   danych   dla   realizacji   celów   Fundacji;  
5) publikacja  wyników  badań  i  opracowań,  podsumowań  gromadzonych  danych,  oraz          

materiałów   szkoleniowo-dydaktycznych   o   tematyce   związanej   z   celami   Fundacji;  
6) podejmowanie  działań  zmierzających  do  podnoszenia  kwalifikacji  przedsiębiorców  i         

pracowników   w   zakresie   obejmującym   cele   Fundacji;  
7) podejmowanie  działań  zmierzających  do  popularyzacji  i  podnoszenia  higieny  pracy          

przedsiębiorstw   w   zakresie   obejmującym   cele   Fundacji;  
8) podejmowanie  działań,  w  tym  organizowanie  spotkań,  służących  integracji         

środowiska  oraz  wymianie  doświadczeń  osób  i  podmiotów  prowadzących  działalność          
w   zakresie   zbieżnym   z   celami   Fundacji,   a   także   upowszechniania   tych   doświadczeń;  

9) podejmowanie  działań  wspomagających  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój         
przedsiębiorczości;  

10) skupianie  wokół  Fundacji  ludzi  w  Polsce  i  poza  jej  granicami,  w  tym  w  szczególności               
przedsiębiorców  i  pracowników  oraz  przedstawicieli  środowisk  intelektualnych  i         
naukowych;  

11) organizowanie  i  udział  w  akcjach  charytatywnych,  kampaniach  społecznych,         
seminariach,   pokazach,   imprezach   edukacyjnych   i   kulturalnych;  

12) organizowanie  konkursów,  przyznawanie  nagród  i  stypendiów  w  zakresie         
obejmującym   cele   Fundacji;  

13) organizowanie  akcji  medialnych  (kampanii  informacyjnych  i  akcji  społecznych)         
promujących   działania   lub   cele   Fundacji;  

14) współpracę  z  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  wspomagającą  lub         
obejmującą   cele   Fundacji;  

15) upowszechnianie  w  Internecie,  w  środkach  masowego  przekazu,  w  formie  audycji           
radiowych  lub  telewizyjnych,  filmów  telewizyjnych,  artykułów  prasowych  oraz         
reportaży,  wywiadów  w  prasie,  radio  i  telewizji,  i  za  pomocą  wydawnictw  wiedzy  w              
zakresie   objętym   celami   Fundacji;  

16) podnoszenie  świadomości  organizacji  w  zakresie  społecznej  odpowiedzialności        
przedsiębiorstw   poprzez   promocję   i   organizację   wolontariatu;  

17) promocja  zatrudnienia  i  aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  i           
zagrożonych   zwolnieniem   z   pracy.  

2.  Fundacja  realizuje  swoje  cele  poprzez  prowadzenie  odpłatnej  i  nieodpłatnej  działalności            
pożytku   publicznego   w   zakresie   wskazanym   w   ust.   1.  

3.  Fundacja  realizuje  swoje  cele  także  poprzez  członkostwo  w  organizacjach  zrzeszających            
organizacje  polskie  i  zagraniczne,  o  celach  statutowych  zbieżnych  lub  tożsamych  z  celami             
Fundacji.  

 

Zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji  celów  statutowych,  a  także  opis            
głównych   zdarzeń   prawnych   w   jej   działalności   o   skutkach   finansowych:  

W  ramach  nieodpłatnej  działalności  statutowej  Fundacja  w  roku  sprawozdawczym          
podejmowała   następujące   działania:  

1. 27.02.2019,  26.06.2019,  13.09.2019,  09.10.2019,  11.12.2019  „Beat  The  Nonsens”  –          
spotkanie  otwarte  mające  na  celu  wymianę  między  uczestnikami  wiedzy  i           
doświadczeń  związanych  z  pracą  w  zespołach  projektowych  oraz  organizacją  działań           
operacyjnych  w  przedsiębiorstwach.  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i  jest  zbieżne  z             
formami   działalności   statutowej:   1.1),   1.7),   1.8)   oraz   1.10).  
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2. 15.01.2019  „Agile  zbieranie  wymagań”  –  szkolenie  otwarte,  zrealizowane  w  ramach           
“III  Studencka  Konferencja  Zarządzania  Projektami”  we  współpracy  z  Samorządem          
Studentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu  i  PMI  Poland  Oddział          
Wrocław.  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i  jest  zbieżne  z  formami  działalności             
statutowej:   1.1)   i   1.14).  

3. 12.05.2019  „Błędy  przy  wdrażaniu  Scrum”  –  szkolenie  realizowane  w  ramach           
konferencji  Project  Management  Session  we  współpracy  z  “Project  Management          
Group”,  kołem  naukowym  PWr.  -  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i  jest  zbieżne  z               
formami   działalności   statutowej:   1.1)   i   1.14).  

4. 01.07.2019  -  20.07.2019  “Wrocławski  Dzień  Programisty  -  #wro256”  -  budowa           
świadomości  święta  “Dzień  Programisty”  w  społeczności  wrocławskich        
przedsiębiorców,  połączona  z  obchodami  tego  dnia.  Celem  organizacji  obchodów  tego           
święta  jest  stworzenie  okazji  do  niefinansowego  docenienia  pracowników  sektora  IT           
przez  pracodawców,  co  wpływa  pozytywnie  na  atmosferę  i  higienę  pracy  w            
organizacji,  poprzez  zwiększenie  zestawu  narzędzi  pracodawcy  w  obszarze  motywacji          
i  zaangażowania  pracownika..  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i  jest  zbieżne  z             
formami   działalności   statutowej:   1.7),   1.8),   1.10),   1.13).  

5. 23.10.2019  “Krótko,  zwięźle  o  Scrum”  -  wykład  z  zakresu  metod  i  narzędzi             
iteracyjnego  wytwarzania  produktów,  połączony  z  sesją  odpowiedzi  na  pytania          
uczestniczek  spotkań  GeekGirlsCarrot  Wrocław.  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i           
jest   zbieżne   z   formami   działalności   statutowej:   1.1)   oraz   1.14).  

W   związku   z   w/w   działalnością   Fundacja   nie   poniosła   kosztów   finansowych.  

 

W  ramach  odpłatnej  działalności  statutowej  Fundacja  w  roku  sprawozdawczym  podejmowała           
następujące   działania:  

1. 02.01.2019  -  30.06.2019:  Szkoła  Agile  2019  –  przygotowanie  i  przeprowadzenie           
77 godzin  szkoleń  z  zakresu  zarządzania  projektami  i  produktami  z  wykorzystaniem           
metod  zwinnych  dla  8  beneficjentów  w  okresie  od  19.  marca  do  16.  czerwca  2019.               
Fundacja  zleciła  osobom  fizycznym  dzieła  polegające  na  przygotowaniu  materiałów          
szkoleniowych,  ankiet  i  raportów  poszkoleniowych,  a  także  poniosła  koszty  zakupu           
podręczników,  materiałów  biurowych  wykorzystywanych  w  czasie  zajęć  oraz  poniosła          
koszty  związane  z  wynajęciem  sali  szkoleniowej  i  organizacją  dwóch  dwudniowych           
wyjazdów  szkoleniowych  wraz  z  wyżywieniem.  W  związku  z  realizacją  projektu           
Fundacja  poniosła  koszty  w  łącznej  kwocie  14  800,00  zł.  Realizacja  projektu            
przyniosła  Fundacji  przychód  w  wysokości  14  800,00  zł,  co  pozwoliło  pokryć            
w całości  koszty  projektu.  Działanie  to  realizuje  cel  Fundacji  i  jest  zbieżne  z  formami              
działalności   statutowej:   1.   1),   1.   6),   1.   7)   oraz   1.10).   

 

 

Ad   §   2   pkt   3  
Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru          
przedsiębiorców   Krajowego   Rejestru   Sądowego:  
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1.   Przedmiot   przeważającej   działalności   przedsiębiorcy:  

47.91.Z  -  SPRZEDAŻ  DETALICZNA  PROWADZONA  PRZEZ  DOMY  SPRZEDAŻY         
WYSYŁKOWEJ   LUB   INTERNET  

 

2.   Przedmiot   pozostałej   działalności   przedsiębiorcy:  

73.11.Z   -   DZIAŁALNOŚĆ   AGENCJI   REKLAMOWYCH  

58.11.Z   -   WYDAWANIE   KSIĄŻEK  

58.19.Z   -   POZOSTAŁA   DZIAŁALNOŚĆ   WYDAWNICZA  

85.59.B  -  POZOSTAŁE  POZASZKOLNE  FORMY  EDUKACJI,  GDZIE  INDZIEJ         
NIESKLASYFIKOWANE  

59.11.Z  -  DZIAŁALNOŚĆ  ZWIĄZANA  Z  PRODUKCJĄ  FILMÓW,  NAGRAŃ  WIDEO  I           
PROGRAMÓW   TELEWIZYJNYCH  

93.21.Z   -   DZIAŁALNOŚĆ   WESOŁYCH   MIASTECZEK   I   PARKÓW   ROZRYWKI  

82.30.Z  -  DZIAŁALNOŚĆ  ZWIĄZANA  Z  ORGANIZACJĄ  TARGÓW,  WYSTAW  I          
KONGRESÓW  

55.90.Z   -   POZOSTAŁE   ZAKWATEROWANIE  

56.21.Z  -  PRZYGOTOWYWANIE  I  DOSTARCZANIE  ŻYWNOŚCI  DLA  ODBIORCÓW         
ZEWNĘTRZNYCH   (KATERING)  

 

W  roku  sprawozdawczym  Fundacja  zarejestrowała  działalność  gospodarczą,  lecz  jej  nie           
podjęła   i   nie   prowadziła.  

 

Ad   §   2   pkt   4  
Odpisy   uchwał   zarządu   fundacji:  
Załącznik   1:   Uchwała   nr   2019/1   z   dnia   28.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Rozwoju  
Projektów   Programistycznych   ProProgres   o   przyjęciu   Sprawozdania   Finansowego   za   okres  
od   01.01.2018   do   31.12.2018   roku  
Załącznik   2:   Uchwała   nr   2019/2   z   dnia   28.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Rozwoju  
Projektów   Programistycznych   ProProgres   o   przyjęciu   Sprawozdania   z   działalności   Fundacji  
za   okres   od   01.01.2018   do   31.12.2018   roku  
Załącznik   3:   Uchwała   nr   2019/3   z   dnia   28.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Rozwoju  
Projektów   Programistycznych   ProProgres   o   zmianach   w   Statucie   Fundacji  
Załącznik   4:   Uchwała   nr   2019/4   z   dnia   30.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens  
w   sprawie   powołania   członka   zarządu  
Załącznik   5:   Uchwała   nr   2019/5   z   dnia   30.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens  
w   sprawie   powołania   członka   zarządu  
Załącznik   6:   Uchwała   nr   2019/6   z   dnia   30.   stycznia   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens  
w   sprawie   wyboru   prezesa   zarządu  
Załącznik   7:   Uchwała   nr   2019/7   z   dnia   06.   czerwca   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens   o  
zmianach   w   Statucie   Fundacji  
Załącznik   8:   Uchwała   nr   2019/8   z   dnia   07.   czerwca   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens   o  

5 / 8  
 



powołaniu   stałego   członka   Rady   Programowej   Fundacji  
Załącznik   9:   Uchwała   nr   2019/9   z   dnia   07.   czerwca   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens   o  
powołaniu   stałego   członka   Rady   Programowej   Fundacji  
Załącznik   10:   Uchwała   nr   2019/10   z   dnia   07.   czerwca   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o  
Sens   o   powołaniu   stałego   członka   Rady   Programowej   Fundacji  
Załącznik   11:   Uchwała   nr   2019/11   z   dnia   07.   czerwca   2019   roku   Zarządu   Fundacji   Gra   o   Sens  
o   powołaniu   stałego   członka   Rady   Programowej   Fundacji  

 

Ad   §   2   pkt   5  
W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  osiągnęła  łączny  przychód  w  wysokości  18  771,08  zł             
(słownie:  osiemnaście  tysięcy  siedemset  siedemdziesiąt  jeden  złotych  i  8  groszy),  na który            
składały   się:  
 
1.   Odsetki   bankowe   od   aktywów  
2.   Zysk   z   ubiegłego   okresu   rozliczeniowego  
3.   Przychody   z   działalności   nieodpłatnej   pożytku   publicz.   (darowizny)  
4.   Przychód   z   działalności   odpłatnej   poż.   pub.  
5.   Przychód   z   działalności   gospodarczej  

3,00   zł  
3   268,08   zł  

700,00   zł  
14   800,00   zł  

0,00   zł  
 

Fundacja  uzyskała  przychody  z  odpłatnych  świadczeń  realizowanych  w  ramach  celów           
statutowych   Fundacji   w   wysokości   14   800,00   zł   (czternaście   tysięcy   osiemset   złotych).   
W  roku  sprawozdawczym  Fundacja  zarejestrowała  działalność  gospodarczą,  lecz  jej  nie           
podjęła  i  nie  prowadziła,  a  co  za  tym  idzie  nie  ustalono  wyniku  finansowego.  Stosunek               
przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu  osiągniętego  z  pozostałych           
źródeł  wynosi  0  procent.  Fundacja  w  roku  sprawozdawczym  wszystkie  płatności           
otrzymywała   w formie   przelewu   bankowego.  

 
Ad   §   2   pkt   6  

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  poniosła  koszty  na  realizację  celów  statutowych,           
administrację  (w  tym  czynsze,  opłaty  telefoniczne,  pocztowe,  itp.)  w  wysokości  15  482,84  zł              
(czternaście   tysięcy   czterysta   złotych),   na   które   składały   się:   
1.   Koszty   realizacji   zadań   statut.   działalności   odpłatnej   poż.   pub.  
2.   Koszty   realizacji   zadań   statut.   działalności   nieodpłatnej   poż.   pub.  
3.   Strata   z   ubiegłego   okresu   rozliczeniowego  
4.   Koszty   ogólnego   zarządu  
5.   Koszty   prowadzenia   działalności   gospodarczej  

14   800,00   zł  
0,00   zł  
0,00   zł  

682,84   zł  
0,00   zł  

 

Przychody  z  działalności  Fundacji  stanowią  nadwyżkę  nad  kosztami  w  kwocie:  3 288,24  zł,             
co stanowi  zysk,  który  został  przekazany  na  realizację  celów  statutowych  Fundacji  w  roku             
kolejnym.  Fundacja  w  roku  sprawozdawczym  wszystkie  płatności  regulowała  w  formie           
przelewu   bankowego.  
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Ad   §   2   pkt   7  
W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  zatrudniała  osób  na  umowy  o  pracę  oraz  inne              
umowy  (w  tym  także:  umowy  zlecenia),  a  także  nie  wypłacała  wynagrodzeń,  nagród,  premii              
i innych   świadczeń   z   tytułu   tych   umów.  

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  zatrudniała  osób  na  umowy  o  pracę  oraz  inne              
umowy  (w  tym  także:  umowy  zlecenia),  a  także  nie  wypłacała  wynagrodzeń,  nagród,  premii              
i innych  świadczeń  z  tytułu  tych  umów  wyłącznie  w  ramach  prowadzonej  działalności            
gospodarczej.  

W  związku  z  realizacją  zadań  statutowej  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego           
w okresie  sprawozdawczym  Fundacja  zatrudniała  dwie  osoby  na  umowę  o  dzieło,  którym            
wypłacono  wynagrodzenie  brutto  w  łącznej  kwocie:  2  149,72  zł  (dwa  tysiące  sto  czterdzieści              
dziewięć   złotych   i   72    grosze).   

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  wypłacała  wynagrodzenia,  nagród,  premii  i  innych            
świadczeń   członkom   Zarządu   Fundacji.  

W   okresie   sprawozdawczym   Fundacja   nie   udzielała   pożyczek   pieniężnych.  

Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  Fundacja  posiadała  na  rachunkach  bankowych  środki           
w wysokości  4 288,24  zł  (słownie:  cztery  tysiące  dwieście  osiemdziesiąt  osiem  złotych           
i dwadzieścia   cztery   grosze):  

1. Rachunek  bieżący,  prowadzony  przez  bank  BNP  Paribas  Bank  Polska  (dawniej:           
Raiffeisen   Bank   Polska   S.A.):   4 288,24   zł  

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  nabyła  obligacji  i  akcji  w  spółkach  prawa             
handlowego.  

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  nabyła  nieruchomości  oraz  innych  środków           
trwałych.  

Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  Fundacja  posiadała  aktywa  w  wysokości:  4 288,24  zł            
oraz   nie   posiadała   zobowiązań   finansowych.  

 
Ad   §   2   pkt   8  

 

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  prowadziła  działalności  zleconej  przez  podmioty           
państwowe  i  samorządowe  (w  tym:  usługi,  państwowe  zadania  zlecone  i  zamówienia            
publiczne).  

 

Ad   §   2   pkt   9  
 

Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  na  Fundacji  nie  ciążyły  zobowiązania  podatkowe.           
Do właściwego   Urzędu   Skarbowego   została   złożona   deklaracja   podatkowa   CIT-8.  
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Ad   §   2   pkt   10  
 

Fundacja  nie  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).  

 

Ad   §   2   pkt   11  
 

W  okresie  sprawozdawczym  Fundacja  nie  przyjmowała  oraz  nie  dokonywała  płatności           
w gotówce  o  wartości  równej  lub  przekraczającej  równowartość  10  000  euro,  bez  względu             
na to,  czy  płatność  była  przeprowadzana  jako  pojedyncza  operacja  czy  kilka  operacji,            
które wydają   się   ze   sobą   powiązane.  

 

Ad   §   3  
 

W   okresie   sprawozdawczym   w   Fundacji   nie   była   przeprowadzana   kontrola.  
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