STATUT FUNDACJI "OTWÓRZ SIĘ"
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja "Otwórz się", zwana dalej Fundacją ustanowiona w dniu 22 stycznia
2014 roku przez Borysława Ziemowita Kozielskiego, zwanego dalej Fundatorem, Aktem
Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dariusza Sałajczyka w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 6 lok. 15, za numerem Repertorium A nr 117/2014 działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz.
203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z
obowiązującym prawem.

3.

W celu realizacji swych statutowych celów i zadań Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i
filie w kraju i za granicą, a także przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w
kraju i za granicą.

4.

Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy d.s. kultury i dziedzictwa
narodowego.
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§6
1.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach prawa.

2.

Fundacja może ustanawiać: odznaki, medale honorowe i inne formy wyróżnień i przyznawać
je osobom fizycznym i prawnym.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
§7
Fundacja została powołana na rzecz realizacji następujących celów:
1.

Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców.

2.

Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie i umożliwienie pełnego i
równoprawnego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym.

3.

Rozwój komunikacji społecznej i środków przekazu w kraju i za granicą.

4.

Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.

5.

Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

6.

Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej.

7.

Promowanie idei otwartości, szczerości i współdziałania między ludźmi.
§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

Niedochodową działalność promocyjną, impresaryjną, informacyjną, doradczą, edukacyjną,
badawczą, wydawniczą, fundraisingową i marketingową w zakresie zgodnym z celami
Fundacji.

2.

Zakładanie i wspieranie (merytoryczne, finansowe i organizacyjne) zespołów artystycznych.

3.

Finansowanie, produkcję i promocję spektakli, filmów, koncertów, wystaw oraz audycji
radiowych.

4.

Stwarzanie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub
zagrożonych wykluczeniem.
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5.

Niedochodowe organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, wypoczynku i
rekreacji.

6.

Tworzenie kanałów komunikacyjnych i informacyjnych, takich jak radio, audycje radiowe,
podkasty, wideokasty.

7.

Niedochodowe organizowanie festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji
filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkań z twórcami, dni sztuki oraz innych imprez
promujących i upowszechniających kulturę i sztukę.

8.

Organizację i promocję interdyscyplinarnych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych.

9.

Organizację i promocję wolontariatu w zakresie kultury, sztuki i komunikacji społecznej.

10. Niedochodowe organizowanie warsztatów artystycznych, dyskusji, wykładów, szkoleń,
sympozjów i konferencji naukowych oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń.
11. Niedochodowe organizowanie i promowanie pozainstytucjonalnych form edukacji
artystycznej i komunikacji społecznej.
12. Organizowanie wymiany kulturalnej i artystycznej, obejmującej m.in. współpracę z
organizacjami i instytucjami europejskimi w celu prezentacji polskich osiągnięć artystycznych i
kulturalnych.
13. Niedochodowe organizowanie konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych,
przyznawanie stypendiów, grantów, nagród, odznaczeń i innych certyfikatów.
14. Budowanie sieci kontaktów ludzi związanych z kulturą, sztuką i komunikacją społeczną.
15. Niedochodowe prowadzenie kawiarni i klubów artystycznych.
16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, z państwowymi i samorządowymi
instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem
prywatnym oraz innymi instytucjami i organizacjami o celach zbieżnych z celami działania
Fundacji.
17. Niedochodowe tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce zgodnej z celami
Fundacji.
18. Tworzenie, promowanie i upowszechnianie zasad, regulaminów i dobrych praktyk współpracy
międzysektorowej i współpracy między twórcami.
19. Realizowanie zadań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej.
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20. Współpracę z mediami.
§9
1.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z działalnością Fundacji.

2.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3000 złotych (słownie: trzy tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2.

Kwotę 3000 złotych (trzy tysiące złotych) pochodzącą z Funduszu Założycielskiego przeznacza
się na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej.

3.

Przychody Fundacji uzyskiwane są z następujących źródeł:
a. otrzymanych darowizn, dotacji, subwencji, grantów, spadków i zapisów,
b. dodatkowych świadczeń Fundatora,
c. majątku Fundacji,
d. przychodów z ofiarności publicznej,
e. dochodów ze zbiórek publicznych,
f. praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
g. odsetek bankowych.
§ 11

1.

Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na
realizację celów statutowych.

2.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
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3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Fundacji jest upoważniony do
złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 13
Za zobowiązania powstałe w trakcie działalności Fundacji odpowiada ona całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14
1.

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2.

Zarząd składa się z nie mniej niż z 2 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa. Każdy z członków
Zarządu pełni swoją funkcję aż do odwołania lub rezygnacji. Fundator może zostać członkiem
Zarządu.

3.

Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator, wskazując jednocześnie członków,
którzy będą pełnić funkcję Prezesa i Wiceprezesa.

4.

Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd jednomyślnie.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce
innego członka Zarządu,
b. śmierci,
c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w
sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania
udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa
przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

6.

Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, przy czym
w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Zarządu.

5

7.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd
zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu. Nowy Zarząd wybiera spośród siebie funkcję
Prezesa i Wiceprezesa.
§ 15

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:
a. zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
b. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
e. zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i
dbałość o płynność finansową,
f. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
g. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
h. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
i.

3.

podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

4.

W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 16

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przekazując informacje o terminie pocztą elektroniczną, a
w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.

3.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
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Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa.
5.

W razie potrzeby Zarząd może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia,
korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną).

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 17
1.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie fundacyjnym.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

3.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekazuje organizacjom realizującym cele
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Niniejszy statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Borysław Kozielski

Antonina Kozielska

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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