Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
▪
▪
▪
▪

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja „Otwórz się”

Siedziba i adres fundacji

03-687 Warszawa, ul Wyspowa 29 m.1

Aktualny adres do
korespondencji

03-687 Warszawa, ul Wyspowa 29 m.1

Adres poczty elektronicznej

fundacja@otworzsie.org.pl

REGON

147180146

Data wpisu w KRS

18 marca 2014

0000502432

Nr KRS

Imię i nazwisko
Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)
Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

Borysław Kozielski
Bartłomiej Kozielski
Antonina Kozielska

Pełniona funkcja
prezes
Członek Zarządu Fundacji
Członek

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.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
W roku sprawozdawczym fundacja prowadziła działalność polegającą na promocji i wsparciu podkastingu w
Polsce jako nowej formy komunikacji. Zorganizowaliśmy konkurs pod nazwą „Podkaster 2018 roku”,
prowadziliśmy podkast informacyjno-promocyjny pod nazwą „Podkasting w Polsce”. Administrowaliśmy
grupami słuchaczy w mediach społecznościowych. Organizowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia z zakresu
podkastingu.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W roku 2019 nie było zdarzeń prawnych o skutkach finansowych

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

x

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem
- ze spadku
- z zapisu
- z darowizn
- z budżetu jst
- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym: - z budżetu państwa
- inne
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona

Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka

Inne (wskazać
jakie)

Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz
- opłaty telefoniczne
- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)
c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty
7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych
0

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych
0

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

0

Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej

0
0

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą,
z podziałem na
0
Wynagrodzenia
Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Nie było
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
Nie było
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej

Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie ma
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
Nie ma
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie ma
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Nie było

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze
wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola

NIE

TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

……………………………..………………..
podpis członka zarządu fundacji*

…………………..…………………………
podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

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

