
Zarząd Fundacji Try IT, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 

maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, przedstawia  

Sprawozdanie z działalności Fundacji Try IT za rok 2021 

 

1. Dane identyfikacyjne: 

○ Nazwa fundacji: Fundacja Try IT 

○ Siedziba i adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

○ Data wpisu w KRS i numery KRS i REGON:  

i. Data Wpisu w KRS: 17.09.2020,  

ii. KRS: 0000859303 

iii. REGON: 387052706, 

○ Członkowie zarządu fundacji: 

i. Joanna Kosińska (Prezes) 

ii. Lidia Krawentek (Członek) 

iii. Joanna Świątkowska (Członek) 

iv. Aleksander Byrski (Z-ca Prezesa) 

○ Cele statutowe fundacji:  

i. Uzyskiwanie pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia niematerialnego, 

gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz promowania nauk 

informatycznych wśród kobiet i dziewcząt w różnym wieku, oraz zwiększania 

ich wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie. 

ii. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania kobiet w 

obszarze nauk informatycznych i powiązanych. 

iii. Wspomaganie działań promujących Informatykę i dziedziny pochodne wśród 

kobiet w kraju i za granicą. 

iv. Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących wspieraniu kobiet 

zajmujących się informatyką. 

v. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność 

naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

skierowanej kobietom. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a tak że opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych, 

○ Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć zgodnych z 

celami statutowymi Fundacji, 

○ Organizowanie wykładów, kursów, warsztatów oraz innych spotkań 

edukacyjnych i szkoleniowych, 

○ Organizowanie i finansowanie pobytu wybitnym naukowcom w celu 

prowadzenia wykładów i szkoleń, 

○ Organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie (dofinansowanie) 

kongresów, konferencji i seminariów, 

○ Przyznawanie nagród i stypendiów dla kobiet, 

○ Propagowanie idei aktywizacji kobiet w środowiskach technicznych. 

○ Prowadzenie działań konsultingowych i mentorskich. 

○ Udzielanie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i stażów pracy w branży 

IT. 

W roku 2020 Fundacja zrealizowała  następujące działania: 



○ Realizacja projektu Girls Go IT oraz dodatkowych kursów: Tworzenie nowoczesnych 

aplikacji internetowych, Podstawy programowania w języku Java. Wykonawcą 

projektu była uczelnia  AGH. Projekt był finansowany przez Motorola Solutions 

Foundation. Członkowie Zarządu Fundacji wspomagali realizację na poziomie 

organizacyjnym, tj. uczestniczyli w promocji i rekrutacji. 

○ Realizacja kursu Introduction to AI and Data Science organizowanego w AGH dzięki 

finansowaniu IBM. Członkowie Zarządu Fundacji wspomagali realizację na poziomie 

organizacyjnym. 

○ Realizacja konkursu “Podyplomowe z VirtusLab”. Wykonawcą konkursu była 

Fundacja Try IT. Konkurs był finansowany przez VirtusLab i polegał na 

dofinansowaniu studiów podyplomowych “Data Science” dla 4-ech Pań. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

○ Nie prowadzono działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji: 

 

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 19.03.2021 1/2021 Przyjęto sprawozdanie z działania 

Fundacji Try IT za rok 2020. 

2 19.03.2021 2/2021 Podjęto decyzję o współpracy z Virtus 

Lab w celu dofinansowania studiów 

podyplomowych dla 4ch Pań. 

3 19.03.2021 3/2021 Podjęto decyzję o nawiązaniu 

współpracy z Sekcją Wspierania 

Kobiet w IT Komitetu Informatyki PAN. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

○ Wpłata ze strony firmy Virtus Lab celem dofinansowania studiów podyplomowych 

Data Science dla 4ch Pań 15000 PLN (celem odpłatna działalność pożytku 

publicznego). 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

○ realizację celów statutowych 0 PLN 

○ administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 501,93 PLN 

○ działalność gospodarcza, 0 PLN 

○ pozostałe koszty, 0 PLN 

7. Szczegółowe informacje o kosztach: 

○ liczba osób zatrudnionych: 0  

○ kwota wynagrodzeń: 0 PLN  

○ wynagrodzenia zarządu: 0 PLN 

○ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 PLN 

○ Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne - Fundacja nie udziela pożyczek. 

○ Kwota ulokowana na rachunkach bankowych - Saldo rachunku bankowego fundacji w 

dniu 31.12.2021 wynosiło 17231,12 PLN 

○ Wartość nabytych obligacji - Fundacja nie posiada obligacji. 

○ Nabyte nieruchomości - Fundacja nie posiada nieruchomości. 



○ Nabyte pozostałe środki trwałe - Fundacja nie posiada środków trwałych. 

○ Wartość aktywów i pasywów fundacji na dzień 31.12.2021: 17231,12 PLN 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:  

○ w 2021 Fundacja nie otrzymała takich zleceń. 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:  

○ Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2021: 

i. dot. podatku dochodowego od osób fizycznych - 0 PLN 

ii. dot. podatku dochodowego od osób prawnych - 0 PLN 

iii. dot. podatku VAT - 0 PLN 

10. Informacja dodatkowa 

○ W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

Podpisy: 

 

Aleksander Byrski …...…...…...…...…...…...…… 

 

Lidia Krawentek    …...…...…...…...…...…...…… 

 

 


