Fundacja „Centrum Cyfrowe”
Sprawozdanie z działalności
za rok 2015

Wprowadzenie
Fundacja „Centrum Cyfrowe” powołana została w 2015 r. przez Fundację Projekt: Polska
oraz fundatorów: Szymona Gutkowskiego, Igora Ostrowskiego i Aleksandra Tarkowskiego,
w związku z potrzebą wydzielenia jednostki o nazwie Centrum Cyfowe z Fundacji Projekt:
Polska. Fundatorzy uznali, że rozrastająca się działalność Centrum Cyfrowego, jej profil i
marka wymagają oddzielnej osobowości prawnej. Rok 2015 oraz 2016 są okresem
przejściowym, w którym działalność merytoryczna i organizacyjna prowadzona przez
zespół Centrum Cyfrowego FPP stopniowo przenoszona jest do nowego podmiotu.
Z przyjemnością prezentujemy pierwsze sprawozdanie z działalności Fundacji „Centrum
Cyfrowe”, które ujmuje niespełna dwa i pół miesiąca naszej działalności, od
zarejestrowania 22 października do końca roku 2015. W okresie tym koncentrowaliśmy się
głównie na tworzeniu struktur formalnych dla naszej działalności, ale i rozpoczęliśmy
również formalną współpracę z dotychczasowymi partnerami Centrum Cyfrowego FPP.
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Podstawowe dane Fundacji
Fundacja “Centrum Cyfrowe” z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 29, 00-159 wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 22.10.2015 ze statystycznym numerem
identyfikacyjnym w systemie REGON 362801136.
Zarząd: dr Aleksander Tarkowski, Prezes Zarządu
Fundacja została powołana w celu wspierania:
a) rozwoju społeczeństwa cyfrowego,
b) projektów mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działalność statutowa
Ponieważ fundacja została zarejestrowana z końcem roku 2015, w okresie od 22.10.2015
do 31.12.2015 Fundacja koncentrowała się na działaniach formalnych tj. na założeniu
rachunku bankowego oraz podjęciu współpracy z biurem księgowym.
Jednocześnie prowadziliśmy działania komunikacyjne mające na celu powiadomienie
dotychczasowych partnerów Centrum Cyfrowego FPP o nadchodzącej zmianie w postaci
stopniowego przenoszenia działalności do Fundacji „Centrum Cyfrowe”. Fundacja Orange
zdecydowała się na nawiązanie z nami współpracy w projekcie „E-czytanie”, inicjatywie
badawczej badającej zmiany w przyzwyczajeniach czytelniczych związanych ze
zwiększającym się wykorzystaniem elektronicznych nośników treści. Działania zostały
przewidziane na rok 2016, jednak stosowne umowy podpisaliśmy z końcem roku 2015.

Działalność gospodarcza
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji:
a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z);
b) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
c) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
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d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z);
e) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
g) Działalność pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
h) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
i) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
j) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

Uchwały zarządu
W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 Zarząd nie podejmował uchwał.

Uzyskane przychody
W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 jedyny przychód osiągnięto z działalności
gospodarczej. Wynik finansowy brutto za okres 22.10.2015 - 31.12.2015 wyniósł: 2 918,00.

Poniesione koszty
W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 poniesiono koszt opłaty do Urzędu M. St. Warszawy
za pełnomocnictwo, w wysokości 34 zł.

Zatrudnienie, wynagrodzenia i inne informacje
1. W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników
i nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych.
2. Statut fundacji nie przewiduje udzielania pożyczek.
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja ulokowała 200 zł w Credit Agricole Bank Polska
S.A. na rachunku bankowym o numerze 14 1940 1076 3157 1788 0000 0000.
4. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała obligacji ani nie obejmowała
udziałów i nie nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.
5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała nieruchomości ani innych środków
trwałych.
6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała aktywów ani zobowiązań.
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Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 Fundacja nie podejmowała działalności zleconej
przez ww. podmioty.

Zobowiązania i deklaracje podatkowe
W okresie d 22.10.2015 do 31.12.2015 Fundacja nie ponosiła zobowiązań podatkowych
oraz nie składała deklaracji podatkowych.

Prezes Zarządu Aleksander Tarkowski

……………………………………………………………

Zgromadzenie Fundatorów, Warszawa 30 czerwca 2016
Fundacja Projekt: Polska
Paweł Ciacek

……………………………………………………………

Szymon Gutkowski

……………………………………………………………

Igor Ostrowski

……………………………………………………………
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