
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2018  

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego  

Nazwa: Fundacja “Otwórz się” 

1) Podstawa prawna :  

a) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./  

b) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/  

2) Dane o fundacji:  

Nazwa: Fundacja “Otwórz się”  
Siedziba, adres: 03-687 Warszawa ul. Wyspowa 29 m. 1  
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 marca 2014  
Nr KRS: 0000502432 Nr Regon: 147 180 146  

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 
Imię, nazwisko, adres zamieszkania:  
1. Borysław Ziemowit Kozielski, Warszawa, ul. Wyspowa 29 m. 1  
2. Bartłomiej Kacper Kozielski, Warszawa, ul. Wyspowa 29 m. 1  
3. Antonina Maria Kozielska, Warszawa, ul. Wyspowa 29 m. 1  

4) Cele statutowe fundacji:  

a) Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców. 

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

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

d) Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.  

e) Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:  

W 2018 roku fundacja prowadziła działalność statutową angażując do swych przedsięwzięć 
młodzież i osoby dorosłe organizując zajęcia warsztatowe, produkując podkasty, audycje 
radiowe, filmy, a także współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami, domami kultury i 
innymi ośrodkami kultury realizując cele statutowe. 

W ramach działalności statutowej kontynuowaliśmy działanie portalu dla słuchaczy audycji 
Piotra Kaczkowskiego minimax.info, nagraliśmy serię “Opowieści z serca” Wojciecha 
Kuczkowskiego, opublikowaliśmy podkasty ze spotkań polonii w Niemczech “Poezjada na 
poddaszu”, kontynuowaliśmy utrzymanie podkastów “Radio Zacisze”, “Wikiradio, “Radio 
Wolna Kultura”. Nagraliśmy kolejne odcinki serii “Nauka XXI wieku”, kontynuowaliśmy 
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działania edukacyjne w dziedzinie podkastów na grupie “Podkast. Jak to się robi”, stronie 
“Studio Podkast” i “Podkasty.info” na facebook, utworzyliśmy platformę edukacyjną “Szkoła 
podkastingu”. Zarejestrowaliśmy i opublikowaliśmy wykłady otwarte na Uniwersytecie 
Warszawskim. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska kontynuowaliśmy 
nagrania utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w projekcie “Baczyński 2015”. 
Kontynuowaliśmy zajęcia kształcenia muzycznego. Zorganizowaliśmy konkurs “Podkaster 
roku 2017”, przeprowadziliśmy warsztat “Nagrania audio dla Commons” dla grupy 
wikipedystów. W Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury nagraliśmy kolejną część projektu 
“Obserwowanie ciszy” - utwory Cypriana Kamila Norwida, przygotowaliśmy i przekazaliśmy do 
Wikimedia Commons audiobooka “Przygody Alinki w krainie cudów”, kontynuowaliśmy 
nagranie Sonetów Szekspira. Przygotowaliśmy na noc bibliotek w Tczewie czytanie 
reżyserowane.  

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:  

Nasza odpłatna działalność statutowa w 2018 roku składała się głównie z nagrań powołanego 
do życia Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury, promocji nowej formy komunikacji przy 
użyciu podkastów. Uzyskaliśmy środki w ramach projektu realizowanego wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Wikimedia Polska na nagranie utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
które przekazaliśmy do Wikimedia Commons.  

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:  
Brak działalności gospodarczej  

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:  

Przychody ogółem: 21 934,65 zł W tym:  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0 zł  
- z darowizn: 0 zł  
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 21 934,65 zł  
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0 zł 

9) Informacja o poniesionych kosztach:  

Koszty ogółem: 24 507,97 zł  

W tym:  
- na realizację celów statutowych: 23 857,97 zł  
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 650 zł  
- na działalność gospodarczą: 0 zł  
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: brak  

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0  
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0  

11) Informacje o wynagrodzeniach:  

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:  

Fundacja “Otwórz się” KRS: 0000502432, NIP: 5242767966, REGON: 147180146 
03-687 Warszawa, ul. Wyspowa 29/1 e-mail: fundacja@otworzsie.org.pl 
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W tym:  
- wynagrodzenia: 0 zł  
- nagrody: 0 zł  
- premie: 0 zł  
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0 zł  

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:  

Członkom Zarządu ogółem: 0 zł  
W tym:  
- wynagrodzenia: 0 zł  
- nagrody: 0 zł  
- premie: 0 zł 
 - inne świadczenia /wskazać jakie/: 0 zł  

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym:  
- wynagrodzenia: 0 zł  
- nagrody: 0 zł  
- premie: 0 zł  
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0 zł  

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: 
- wynagrodzenia: 0 zł  
- nagrody: 0 zł  
- premie: 0 zł  
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0 zł 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 1801 zł  

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki. Brak 
pożyczek  

13) Informacje o posiadanym majątku:  

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:  
Kwota:  208,16 zł Bank: Mbank 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: Brak  

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: Brak  

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: Brak  

e) Informacje statystyczne:  
Aktywa: 5818,06 zł  
Zobowiązania: 5818,06 zł  

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o 
ich wynikach finansowych: brak  

Fundacja “Otwórz się” KRS: 0000502432, NIP: 5242767966, REGON: 147180146 
03-687 Warszawa, ul. Wyspowa 29/1 e-mail: fundacja@otworzsie.org.pl 
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15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 
składanych deklaracji podatkowych: brak  

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: W okresie obejmującym sprawozdanie nie 
przeprowadzana była żadna kontrola. 

 

Fundacja “Otwórz się” KRS: 0000502432, NIP: 5242767966, REGON: 147180146 
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