
za rok 2021 

► 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 SysOps/DevOps Polska 

Kraj : 

Polska 

Gmina : 

Warszawa 

Województwo: 

mazowieckie 

Ulica: 

Zbigniewa 

Powiat: 

Warszawa 

Nr domu: 

16 
2. Adres siedziby dane Wasiutyńskiego 

1-----------+----'-----"''-----1-------------, 
kontaktowe Nr lokalu: Miejscowość: 

Nr telefonu : 

221855 557 

Adres do korespondencji jeżel i jest inny n i ż adres siedziby: 

Warszawa 

e-mail: 

hello@sysopspolska.pl 

3. REGON : 369993392 4. Data wpisu w KRS: 18.04.2018 

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

lmi i nazwisko 
Paweł Ufnalewski 
Mariusz Dalewski 

li. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Kod pocztowy: 

00-707 

Nr faksu : 

5. Nr KRS: 0000727192 

Funkc·a 
Prezes Zarządu Fundacji 
Członek Zarządu 

Fundacji 

Dzi ała l ność społeczna, doradcza, naukowa i edukacyjna prowadzona na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności 
różnych grup zawodowych, szczególnie w zakresie integracji specjalistów IT chętnych do wymiany wiedzy, 
doświadczen ia zawodowego i poszerzania swoich umiejętności; 
Dzi ałalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i i m nowacyjności; 

Dzia ł alność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych; 
Wspieran ia współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym; 
Wysiłk i na rzecz budowania i umacniania świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju nowych 
technologii. 

2. Zasady, formy I zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis r1ec1ywllcie 
prowadzonej dzlalalnoścl statutowej w roku sprawozdawczym) 



Orga nizacj a 22 wy<fa rze,i online rll a wszystki ch osób za interesowanych tematyk,1 IT, w ram ach których 

mozliwe było poszerzenie wiedzy I kompetencj i. 

Organizacja 12 wydarze,i online z zakresu IT Security, na których eksperci dzielil i się z uczestnikami iwoją 

wiedzą i doświadczeniem w temacie cyberbezpieczeństwa . 

Integracja specjalistów IT w celu wymiany wiedzy, doświadczenia zawodowego i poszerzania swoich 

um iejętnośc i. 

Tworzenie miejsca spotkań z rekruterami dla pracowników z niżs zych szczebli kariery oraz dla osób 

rozpoczynających pracę w branży IT. 

Współpraca na poz iomie prelegenckim z instytutami badawczymi, wyższymi szkołami oraz 

międzynarodowymi korporacjami. 

Współpraca z organizatorami innych wydarzeń powiązanych z branżą IT i dzielenie się z nimi wiedzą i 

dośw i adczeniem . 

Organ izacja szkoleń i warsztatów z zakresu specjalistycznej wiedzy IT dla różnych grup zawodowych (online) . 

3. Opis głównych zda rzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą 

(zaznaczyć odpowiednie) 
NIE TAK X 

5. Informacja o prowadzonej dzia ł a lności gospodarczej według wpisu do rejestru pnedsiębiorców KRS (na/ezy 

podać kody PKO działa lności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym 

oraz kody 

i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności aosoodarczei) 

PKO 62 .01.Z Dzia łalność zw i ązana z oprogramowaniem; 

PKO 62 .02 .Z Dz i ała l ność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

PKO 62.03 .Z Działa ln ość zw i ązana z za rządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

PKO 62 .09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 

PKO 82.30.Z Dz i ałalność zwi ązana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

PKO 85 .59 .B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

PKO 85 .60.Z Działalność wspomagająca edukację . 

w roku kalendarzowym 2021 fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie organizacji i sprzedaży 

płatnych szkoleń oraz warsztatów z zakresu specjalistycznej wiedzy IT dla różnych grup zawodowych . Dodatkowo 

fundacja prowadziła sprzedaż deta liczną koszulek i toreb własnego projektu za pośrednictwem sklepu 

internetowego. Dochód ze szko leń oraz z działalności sklepu został przeznaczony na działalność statutową Fundacji 

SysOps/DevOps Polska . 

6. Odpisy uchwal zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, 

podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bqdi wskazać, iż zarząd nie podejmował 

uchwal) 

Uchwała 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 

Uchwala 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji za rok 2020 



111. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

Kwota {w 1Jodzlale na formv 1JlatnościJ 

Przelew Gotówka 

1. Łączna kwota uzvskanvch orzvchodów 
447 011,08 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 266 390,00 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 177 891,50 0,00 

c. Pozostałe pnychody (w tym przychody finansowe) 2 729,58 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

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

statutowych 

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 (w•.' o:.::.: Jl<i h 0,00 0,00 
- -- -

3. Jeżeli prowadzona dzialali,o~ć gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działal n ości gospodarczej (tj. przychody minus koszty) -52 606,54 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 39,8% 

osiągniętego z pozostałych źródeł 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

1. Koszty fundacji ogólern 
339 880,17 0,00 

a. Koszty realizacji celów statutowych 107 915,47 0,00 
-- . 

b. Koszty działa lnośc., ;_;r;;c ,...or· rczej 229 438,04 0,00 
--· 

c. Koszty adnilnistracyJn · {LZynsze, opiaty pocztowe, telefoniczne 1060,00 0,00 

itp.} -- --
d. Pozost1łP 1-.n.s1ty 11v cvm f<oszty finansowe) 1466,66 0,00 

V. lnforma(.Ja J ., 1111 I n111 , wynagrodzeniu 

o 

W roku 2021 Fundacja SysOps/DevOps Polska 

l. LiczbcJ osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku nie zatrudniała żadnego pracownika 

pracy (wg zajmowanego stanowiska) (zgodnie z defin icją zawartą w art. 2 Kodeksu 
Pracy). 

Tym samym Fundacja 



SysOps/DevOps Polska nie za trudniała nikogo 
wyłącznie w działalności gospodarczej 
fundacj i. 

Zarząd Fundacji w roku 2021 także nie był 
zatrudniony ani nie pobierał wynagrodzenia za 
swoją pracę na rzecz fundacji. 

a. liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
o 

3. Łączna kwot a wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez 
fu ndację w okresie spraw ozdawczym (wraz z pochodnymi od 191835,19 
wynagrodzeń) 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 

0,00 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 zł 

b. Z tytułu umów zlecenie 
Pozostała część to wynagrodzenia z tytułu 
umów o dzieło w kwocie: 191 835,19 PLN 

C. Wysokość rocznego lub przeciętnego mies ięcznego 0,00 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospoda rczą (z pudzia!;:m na wynagrodzenia, 
nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

- ··- •·-••--
d. Wysokości rocznego !ub przec:1 ętnego m1es1ęcznego 0,00 
wynagrodzenia wypłaconego OS('o:.:m, kierującym wyłącznie 

działalnośc i ą gospoda rea (z poJ?in'em na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne śwwdPenil,; 

--- ---
VI. Informacja o udzielonvrn • ,,·,.,.i f . ,-,d;,cję pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym . ··---
1. Fundacja udziela ł a pożyczek r11 •=n , ęż 11ych (zaznaczyć odpowiednie) 

NIE X TAK 

2. Wysokość udzielonych pożyczr->k pieniężnych 0,00 

·-
3. Wskazanie pożyczvob ;orc1.>JJ i w;.,runków przyznania pożyczek -

-·-
4. Statutowa podstaw,, ud,is:I irii a µożyczek pieniężnych -

VII. Środki fundacji 



1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatnlczyc:h, te wskaza niem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
soółdzielczei kasv oszczednośclowo0krodvtowo l (na leży Dodać dane na koniec roku sorawozdawczeao) 

RACHUNEK 1 mBank 45 1140 2004 0000 3902 7908 7803 - 26 899,13 PLN 

RACHUNEK 2 mBank 20 1140 2004 0000 3902 7916 7114 - 173,58 PLN 

RACHUN EK 3 mBank 50 1140 2004 0000 3102 7938 0657 - 104 532,99 PLN 
RACHUNEK 4 mBank 69 1140 2004 0000 3403 0065 5081 - 3 616,09 PLN (konto VAT) 

RACHUNEK S mBank 67 1140 2004 0000 3102 8172 7460 - 19 747,18 PLN 

2, Wysoko.ść środ ków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku I 0,00 

sprawozdawczego) 
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, 5. Nabyte pozostałe środki 

wielkość objętych udziałów lub ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot trwałe 

nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

0,00 0,00 0,00 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiąza ń fundacji Aktywa Zobowiązania 

ujętych we właściwych spra•.,:ozdaniach finansowych 223 872,27 46 272,84 
sporządzanych dla celów statystycznych 

VIII. Dane o cziałafności t!er.:m,, i f;,1,1dacji przez podmioty państwowe i samorządowe (uslugi1 państwowe 
zadania z/ecor>e i iC1mów:e11ie; j.lC.,·,,ia.# 1) oraz o wyniku /inansowvm tęj działalności) 

-

IX. Informacja o rozifoeni;,cb fundacji z tytułu cląllących zobowlą:tań podatkowych, a także Informacja w 
sprawie składanym dekiaracji podatkowvch 1, 

Fundacja jest płatni k iem podatku VAT oraz podatku dochodowego CIT. 
Za 2021 r. Fundacja zapłac i ła podatek dochodowy w kwocie 8.916,00 PLN 
Za 2021 r. Fundacja zapłac ił a podatek VAT w kwocie 62.472,00 PLN 
Podatek dochodowy i podatek VAT rozliczany jest kwartalnie. 

-
X. Informacja, Cl'y fundacja jest lnstytucJq obowiązaną w 
rozumien1u ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

NIE X TAK pieniędzy o,.-iz finanrnwaniu terroryzmu (Dz.U. poz.123, 1015, 1499 
12115) -----
XI. lnform Jcja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w sotówce o wartości równej lub 
przel<"raczaj ,ic~J równowartość 10 OOO euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

poJedyncz,1 upcr cJa czy klika operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty I kwoty 
operacji 



XII. In~ o ............. llNftYlhllerllfalNI WfundlCJI 

1. 1nform.1c-f11. ,ty w fund,1cjl byłR przeprowadzona kontrola 

(zornoc:v<' Nf1w ... .,Nfn1r) 

2. W')'ni~i pm-prowadzonej kontroli w fundacji (jeś li taka była ) 

miejscowość, data 

NIE X TAIC 

podpis członka zarządu fundacji* 

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



Warszawa 17.03.2021 r. 

Uchwała 1/2021 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 

Na podstawie par. 11 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego za rok 2020 (1.01 .-31 .12.2020) oraz o przeznaczeniu dodatniego wyniku 

finansowego w pełnej kwocie na cele statutowe. 

Członek Rady Fundacj i 

'Va m i o n v wska_ 



Wmezawo 17.03.2021 r. 

Uchwala 2/2021 

Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

z działalności fundacji za rok 2020 

Na podstawie par. 11 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu 

sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji za rok 2020 (1.01 .-31.12.2020). 

Przewodn iczący J ai y Fundacji 
I 

9t 
Członek Rady Fundacji 


