Wrocław, 01.03.2016

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rozwoju Projektów
Programistycznych ProProgres
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

Podpisy Członków Zarządu:

1.
Lech Albrzykowski, Prezes Zarządu Fundacji

2.
Tomasz Sierpiński, Członek Zarządu Fundacji
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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 (Dz. U. Nr 50, poz. 529 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1291).

Ad § 2 pkt 1
Nazwa fundacji: Fundacja Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres
Siedziba fundacji: miasto Wrocław
Adres i adres do korespondencji: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Adres poczty elektronicznej: kontakt@proprogres.org.pl
KRS: 0000465046 (wpis do rejestru: 7. czerwca 2013)
REGON: 022223125
NIP: 8943048042
Zarząd Fundacji:
1) Lech Albrzykowski, Prezes Zarządu Fundacji
2) Tomasz Ryszard Sierpiński, Członek Zarządu Fundacji
Cele statutowe fundacji:
Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej w zakresie procesów i technik wytwarzania oprogramowania komputerowego;
polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych, doradczych,
szkoleniowych, wychowawczych, badawczo-rozwojowych i naukowych.

Ad § 2 pkt 2
Zasady i formy działalności statutowej Fundacji:
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizację szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, doradztwa
specjalistycznego oraz publikacji materiałów związanych z celami Fundacji.
2) Prowadzenie lub wsparcie badań naukowych i rozwojowych związanych
z celami
Fundacji
oraz
podejmowanie
działań
zmierzających
do rozpowszechnienia ich wyników.
3) Gromadzenie i przetwarzanie danych dla realizacji celów Fundacji.
4) Publikacja wyników badań i opracowań, podsumowań gromadzonych danych,
oraz materiałów szkoleniowo-dydaktycznych o tematyce związanej z celami
Fundacji.
5) Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji
przedsiębiorców i pracowników w zakresie obejmującym cele Fundacji.
6) Podejmowanie działań, w tym organizowanie spotkań, służących wymianie
doświadczeń osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie
zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń.
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7) Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
8) Skupianie wokół Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym
w szczególności przedsiębiorców i pracowników z szeroko rozumianego
środowiska informatycznego oraz przedstawicieli środowisk intelektualnych
i naukowych.
9) Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, seminariach,
pokazach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych.
10) Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie
obejmującym cele Fundacji.
11) Organizowanie akcji medialnych (kampanii informacyjnych i akcji
społecznych) promujących działania lub cele Fundacji.
12) Współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność wspomagającą
lub obejmującą cele Fundacji.
13) 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.
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. 2015-05-16, 2015-07-25, 2015-08-29: „ScrumLiner – Symulacja pracy w Scrum” –
szkolenie otwarte ukazujące praktyczne aspekty zarządzania procesem wytwarzania
innowacyjnych produktów z wykorzystaniem metody Scrum. Działanie to realizuje
cel Fundacji i jest zbieżne z formami działalności statutowej: 1.1) oraz 1.5).
2. 2015-06-30 – 2015-12-31: AgileHour – otwarte konsultacje z ekspertami w dziedzinie
zarządzania procesem wytwarzania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem tzw.
technik zwinnych. Działanie to realizuje cel Fundacji i jest zbieżne z formami
działalności statutowej: 1. 1) oraz 1. 7).
3. 2015-10 - 2015-12: Opracowanie podstaw programowych dla szkoły programowania
CodingRoom – przygotowanie projektu współrealizowanego z firmą NobleProg.
Planowana realizacja 2016. Działanie to realizuje cel Fundacji i jest zbieżne z formami
działalności statutowej: 1. 1) oraz 1. 5).
W związku z w/w działalnością Fundacja poniosła następujące koszty:
1. Koszty prowadzenia rachunku bankowego
2. Koszty utrzymania domen internetowych

79,69 zł
204,14 zł

3/6

W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja w roku sprawozdawczym podejmowała
następujące działania:
1. 2015-01-02-2015-12-31: Szkoła Agile – przygotowanie i przeprowadzenie 77 godzin
szkoleń z zakresu zarządzania projektami i produktami z wykorzystaniem metod
zwinnych dla 9 beneficientów w okresie od 6. października do 13 grudnia 2015.
Fundacja zleciła osobom fizycznym dzieła polegające na przygotowaniu materiałów
szkoleniowych, ankiet i raportów po szkoleniowych, a także poniosła koszty zakupu
podręczników, materiałów biurowych wykorzystywanych w czasie zajęć oraz poniosła
koszty z wiązane z wynajęciem sali szkoleniowej i organizacją dwóch dwudniowych
wyjazdów szkoleniowych wraz z wyżywieniem. W związku z realizacją projektu
Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 8100,00 zł. Realizacja projektu przyniosła
Fundacji przychód w wysokości 8100,00 zł, co pozwoliło pokryć w całości koszty
projektu. Działanie to realizuje cel Fundacji i jest zbieżne z formami działalności
statutowej: 1. 1), 1. 5) oraz 1. 7).

Ad § 2 pkt 3
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ad § 2 pkt 4
Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Załącznik 1: Uchwała nr UchZ-2015-01 z dnia 1. marca 2015 roku o powołaniu
Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy z przedsiębiorcami i wolontariuszami
Załącznik 2: Uchwała nr UchZ-2015-02 z dnia 26. marca 2015 roku o przyjęciu
Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
Załącznik 3: Uchwała nr UchZ-2015-03 z dnia 26. marca 2015 roku o przyjęciu
uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek
mikro
Załącznik 4: Uchwała nr UchZ-2015-04 z dnia 26. marca 2015 roku o zmianie Uchwały
nr 2013/3 z dnia 07. czerwca 2013 roku o zasadach (polityce) rachunkowości
Załącznik 5: Uchwała nr UchZ-2015-05 z dnia 2. września 2015 roku o przyjęciu
Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Ad § 2 pkt 5
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła łączny przychód w wysokości 8946,71 zł
(słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
na który składały się:
1. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
8100,00 zł
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicz. (darowizny) 830,00 zł
3. Odsetki bankowe od aktywów
16,71 zł
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Fundacja uzyskała przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
statutowych Fundacji w wysokości 8100,00 zł (dwa tysiące złotych).

Ad § 2 pkt 6
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty na realizację celów statutowych,
administrację (w tym czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) w wysokości 8710,75 zł
(osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), na które składały się:
3. Koszty realizacji zadań statut. działalności odpłatnej poż. pub.
8100,00 zł
4. Koszty realizacji zadań statut. działalności nieodpłatnej poż. pub. 284,10 zł
5. Strata z ubiegłego okresu rozliczeniowego
326,65 zł

Przychody z działalności Fundacji stanowią nadwyżkę nad kosztami w kwocie: 235,96 zł,
co stanowi zysk, który został przekazany na realizację celów statutowych Fundacji w roku
kolejnym.

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 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: 1014,24 zł (jeden tysiąc czternaście
złotych i dwadzieścia cztery 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 1235,96 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych
i dziewięćdziesiąt sześć groszy):
1. Rachunek bieżący, prowadzony przez bank Raiffeisen Bank Polska S.A.: 1235,96 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: 1235,96 zł
oraz nie posiadała zobowiązań finansowych.

5/6

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.

Ad § 3
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Załączniki






Załącznik 1: Uchwała nr UchZ-2015-01 z dnia 1. marca 2015 roku o powołaniu
Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy z przedsiębiorcami i wolontariuszami
Załącznik 2: Uchwała nr UchZ-2015-02 z dnia 26. marca 2015 roku o przyjęciu
Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
Załącznik 3: Uchwała nr UchZ-2015-03 z dnia 26. marca 2015 roku o przyjęciu
uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych
dla jednostek mikro
Załącznik 4: Uchwała nr UchZ-2015-04 z dnia 26. marca 2015 roku o zmianie
Uchwały nr 2013/3 z dnia 07. czerwca 2013 roku o zasadach (polityce) rachunkowości
Załącznik 5: Uchwała nr UchZ-2015-05 z dnia 2. września 2015 roku o przyjęciu
Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
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