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1 Wprowadzenie
Fundacja Intelligent Technologies (dalej: Fundacja) została powołana do życia aktem notarialnym z dnia
25.06.2015 roku (Repertorium A nr 5266/2015), wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała 21 lipca 2015
roku pod numerem 0000567814.
Fundacja w swojej działalności łączy umiejętności teleinformatyczne swojego Fundatora, Intelligent Technologies
S.A. z nauką psychologii, aby dostarczać „technologię ludziom pełnym nadziei”. Nasz najważniejszy cel oparty jest
na rosnącej wiedzy na temat szkodliwego wpływu mobilnych technologii teleinformatycznych na dzieci. Fundacja
chce wykorzystać te same technologie do wspierania współpracy między rodzicami a dziećmi poprzez korzystanie
z urządzeń mobilnych i aplikacji internetowej „Im2be”.
W swoich przedsięwzięciach Fundacja kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, dokładając wszelkich
starań, aby zostały one zachowane także podczas prac badawczo – rozwojowych.
Niniejsze sprawozdanie prezentuje wszystkie informacje wg porządku ujętego 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 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. z 29 grudnia 2018 r.,
poz. 2458) stosownie do § 2., przy czym kolejne punkty niniejszego sprawozdania zawierają informacje
wymienione w kolejnych ustępach ww. paragrafu, tj.:
1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej,
datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON,
dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów
statutowych fundacji,
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
4) odpisy uchwał zarządu fundacji,
5) informację
o
wysokości
uzyskanych
przychodów,
z
wyodrębnieniem
ich
źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych
źródeł,
6) informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty,
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- z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew),
7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
1) 4
b) łącznej
kwocie
wynagrodzeń
wypłaconych
przez
fundacje
z
podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
c) wysokości 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,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
e) udzielonych
przez
fundacje
pożyczkach
pieniężnych,
z
podziałem
według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
f)

kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku
członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w
gotówce,

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

udziałów

lub

nabytych

akcji

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych,

j)

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania
zlecone
i
zamówienia
publiczne)
oraz
o
wyniku
finansowym
tej działalności,
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji podatkowych,
10) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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),
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11) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji,
które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

2 Podstawowe dane
2.1 Nazwa
ü Fundacja Intelligent Technologies

2.2

Adres siedziby i aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej
ü Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
ü E-mail: kontakt@fundacjait.org

2.3 Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
ü Data: 21 lipca 2015
ü Nr KRS 0000567814

2.4 REGON i NIP
ü Regon: 362095247
ü NIP: 522-30-34-228

2.5 Dane członków Zarządu
ü Gregory T. Geris – Prezes Zarządu
ü Katarzyna Waksmundzka – Członek Zarządu

2.6 Cele statutowe fundacji
Celami fundacji są wspomaganie rozwoju nowoczesnej gospodarki i nauki, w szczególności rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie edukacji, praw
dzieci i młodzieży, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony
promocji zdrowia i opieki socjalnej.
Swoje cele fundacja realizuje poprzez:
ü Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie programów, kampanii społecznych
i edukacyjnych;
ü Inicjowanie i prowadzenie programów kampanii społecznych oraz edukacyjnych wspólnie z Fundatorem;
ü Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek i czasopism,
broszur i wydawnictw specjalnych;
ü Tworzenie, organizowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych
promujących wybitne uzdolnione dzieci i młodzież;
ü Prowadzenie i organizowanie, wspieranie zarówno organizacyjne jak i finansowe, szkoleń zgodnych z
celami fundacji;
ü Organizowanie i wspieranie finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji naukowych i
popularnonaukowych, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii
teleinformatycznych;
ü Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia i rozwoju dzieci i młodzieży
oraz na rzecz osób pochodzących z regionów słabszych ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i
zacofanych;
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ü Organizowanie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom
pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka, domom opieki
społecznej,
ü Organizowanie wspieranie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki,
ü Wspieranie organizacyjne oraz finansowe ważnych społecznie inicjatyw związanych z krzewieniem kultury
fizycznej i sportu,
ü Organizowanie i wsparcie finansowo-organizacyjne inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w
zakresie celów Fundacji;
ü Zakup, sprzedaż, produkcję i naprawę sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;
ü Udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych;
ü Działanie na rzecz ochrony środowiska;
ü Działanie na rzecz wsparcia finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej;
Cele i formy działania w fundacji realizowane są w formie działalności nieodpłatnej.
Fundacja może, w obszarach określonych w statucie, prowadzić działalność gospodarczą, niemniej zyski z tej
działalności może przeznaczać wyłącznie na realizację celów statutowych.

3 Dane o działalności statutowej w roku 2018
Rok 2018 był czwartym rokiem działalności Fundacji.
(A)

Fundacja kontynuowała prowadzenie uruchomionych wcześniej:
a. Strony internetowej Fundacji: www.fundacjait.org
b. Profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/fundacjait/?fref=ts

Profile te mają za zadanie dostarczać informacji zarówno o działalności samej Fundacji, ale także informować o
najciekawszych nowościach w obszarze szeroko pojętych nowoczesnych technologii i edukacji.
(B)

Udział w wydarzeniach zewnętrznych
a. Pokazy i stoisko na 22. Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki
Kopernik na PGE Stadionie Narodowym,
b. Uczestnictwo w SuperDojo organizowanym przez Fundację CoderDojo Polska.

(C)

Organizacja wydarzeń
a. Organizacja i prowadzenie warsztatów „Inteligentni w sieci”,
b. Uczestnictwo w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu,
c. Organizacja konkursu dla dzieci z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu,
d. Organizacja wycieczki po biurze dla dzieci, które wygrały konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu.

(D)

Prace w projekcie Im2be
a. W 2017 r. Fundator zakontraktował pierwszą testowalną wersję oprogramowania im2be dla uczniów
szkół podstawowych i otrzymał aplikację internetową do testowania,
b. Fundacja uruchomiła aplikację i dostarczyła ją bezpłatnie zaproszonym rodzinom,
c. Po analizie dokonanej przez użytkowników podczas badań pilotażowych aplikacji opracowano
zalecenia dotyczące ulepszeń oprogramowania i rozpoczęto proces doskonalenia aplikacji w celu
zaspokojenia potrzeb użytkowników,
d. W 2018 r. trwały kolejne prace udoskonalające aplikację Im2be.
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4 Dane o działalności gospodarczej w roku 2018
Fundacja kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w roku sprawozdawczym. Działalność ta polegała
na prowadzeniu badań i prac rozwojowych w obszarze innowacji społecznych oraz prowadzeniu warsztatów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5 Działalność organów Fundacji
5.1 Działalność Zarządu
W roku 2018 Prezesem Zarządu był Gregory T. Geris, a Członkiem Zarządu do czasu rezygnacji w dniu 31 sierpnia
2018 r. była Joanna Pospieszyńska-Burzyńska. Rada Fundatorów w dniu 18 grudnia 2018 r. powołała Katarzynę
Waksmundzką na Członka Zarządu.
W roku 2018 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
Nr uchwały
1

Data
29 czerwca 2018

2

10 grudnia 2018

Zakres uchwały
UCHWAŁA nr 1/2018 Zarządu Fundacji Intelligent Technologies
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
oraz pokrycia straty
UCHWAŁA NR 2/2018 Zarządu Fundacji Intelligent
Technologies z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania z działalności Fundacji za 2017 r.
do zatwierdzenia Radzie Fundacji Intelligent Technologies

5.2 Działalność Rady Fundacji
W dniu 22 czerwca 2018 r. Fundator – Inteligent Technologies S.A. zgodnie z par. 16 ust. 1 Statutu Fundacji
Intelligent Technologies powołał w skład rady Fundacji na kolejną trzyletnią kadencję te same osoby, które
pełniły funkcje w Radzie Fundacji w poprzednich latach, a mianowicie:
1. Ewa Geris – Przewodnicząca Rady Fundacji,
2. Adam Wdowiak – Członek Rady Fundacji,
3. Edyta Wójcik – Członek Rady Fundacji, z tym, że Edyta Wójcik złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady
Fundacji w dniu 28 sierpnia 2018 r.
W roku 2018 Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:
Nr uchwały
1

Data
29 czerwca 2018

2

29 czerwca 2018

3

29 czerwca 2018
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4

29 czerwca 2018

5

29 czerwca 2018

6

29 czerwca 2018

7

10 grudnia 2018

8

10 grudnia 2018

9

18 grudnia 2018

10

18 grudnia 2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok
2017
UCHWAŁA NR 4/2018 Rady Fundacji Intelligent Technologies
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia straty za rok
2017
UCHWAŁA NR 5/2018 Rady Fundacji Intelligent Technologies
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Gregory'emu T. Geris z wykonania
obowiązków w 2017 r.
UCHWAŁA NR 6/2018 Rady Fundacji Intelligent Technologies
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Joannie Pospieszyńskiej-Burzyńskiej z
wykonania obowiązków w 2017 r.
UCHWAŁA NR 7/2018 Rady Fundacji Intelligent Technologies
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planowanego
porządku obrad
UCHWAŁA NR 8/2018 Rady Fundacji Intelligent Technologies
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego sporządzanego przez Zarząd
Fundacji za rok 2017
UCHWAŁA NR 9/2018 Rady Intelligent Technologies z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planowanego
porządku obrad
UCHWAŁA NR 10/2018 Rady Intelligent Technologies z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Zarządu
Katarzyny Waksmundzkiej

6 Dane finansowe
6.1 Informacja o przychodach Fundacji
W 2018 roku przychody wyniosły 6067,14 PLN. Wszystkie przychody zostały uzyskane w formie bezgotówkowej,
przelewem na konto Fundacji. Poniżej zaprezentowano przychody Fundacji w rozbiciu na poszczególne kategorie.
Struktura przychodów Fundacji Intelligent Technologies w roku 2018
Przychody Fundacji w PLN
Przychody z działalności statutowej

455,14

Przychody z działalności gospodarczej

5611,85

Pozostałe przychody operacyjne

0,15

Przychody finansowe

0,00

Wynik finansowy działalności gospodarczej wynosił 5611,85 PLN, a przychody z działalności gospodarczej
stanowiły 92,50 % ogółu przychodów.

6.2 Informacja o kosztach Fundacji
Wszystkie koszty były pokrywane w formie bezgotówkowej, przelewem z rachunku bankowego Fundacji.
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Koszty Fundacji w PLN
Koszty działalności statutowej

0,00
0,00
6618,00
1890,00
0,42
0,00
8508,42

Koszty działalności gospodarczej
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Razem koszty w PLN

7 Pozostałe dane
A. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W roku 2018 Fundacja nie zatrudniała pracowników ani nie nawiązała współpracy z osobami
świadczącymi pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, iż większość
prac w ramach działalności Fundacji wykonują współpracownicy Fundatora.
B. Łączna
kwota
wynagrodzeń
wypłaconych
przez
fundację
z
podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy – Fundacja nie zatrudnia pracowników oraz nie współpracuje z osobami świadczącymi
pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
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
Prezes Zarządu i Członek Zarządu oraz Rada pełnili swoje obowiązki nieodpłatnie, nie nawiązując z
Fundacją stosunku pracy ani nie zawierając umowy o współpracy w ramach działalności gospodarczej.
Jednocześnie członkowie Zarządu oraz niektórzy członkowie Rady brali udział w realizacji
poszczególnych projektów Fundacji, realizowanych również w ramach działalności statutowej. Z tego
tytułu nie pobierali wynagrodzenia.
D. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Nie dotyczy – Fundacja nie zawierała takich umów.
E.

Udzielone
przez
fundacje
pożyczki
pieniężne,
z
podziałem
według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Nie dotyczy - Fundacja nie udzielała zarówno osobom prawnym i/lub fizycznym żadnych pożyczek.

F. Kwoty zgromadzona na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku
bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce
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Fundacja posiada jedno konto główne (rachunek bieżący) w PKO BP Oddział 1 w Warszawie o numerze
77 1020 1013 0000 0802 0334 9859, na którym lokowane są środki pieniężne. Na dzień 31 grudnia
2018 r. na rachunku była ulokowana kwota 1570,20 PLN. Fundacja nie posiada żadnych środków w
gotówce.
G. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy - Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.
H. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
Nie dotyczy - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
I.

Nabyte pozostałe środki trwałe
Nie dotyczy – Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych.

J.

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa Fundacji stanowiły aktywa obrotowe w kwocie 2.640,20 PLN, na co złożyły się należności
krótkoterminowe w kwocie 1.070,00 PLN oraz krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 1.570,20
PLN.
Pasywa Fundacji stanowiły fundusze własne w kwocie 2.640,20 PLN, na które złożyły się fundusz
podstawowy w kwocie 10.030 PLN, strata z lat ubiegłych w kwocie 4.948,52 PLN oraz strata netto w
kwocie 2.441,28 PLN.

8 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe
Fundacja nie realizowała projektów zlecanych ani w ramach działalności statutowej ani gospodarczej.

9 Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych
Fundacja złożyła w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8. Fundacja składa w
terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznania VAT-7. Fundacja nie ma zaległości w podatku CIT
i VAT.

10 Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach 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)
Fundacja nie jest jednostką obowiązaną, ponieważ nie przyjmuje w gotówce płatności o równowartości 10.000
euro.
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11 Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w
gotówce płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji.
Fundacja nie dokonała w 2018 r. takich operacji.

12 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji w 2018 r.
W 2018 roku w Fundacji nie miały miejsce żadne kontrole.
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