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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI „OTWARTY KOD KULTURY” 
ZA ROK 2009 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) 
Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 
z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz .529). 
 
1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe 
Fundacji 
 
Fundacja „Otwarty Kod Kultury” 
siedziba: Warszawa 
adres: al. Niepodległości 159 lok. 65, 02555 Warszawa 
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 30 września 2003 r. 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000172551 
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 8 marca 2005 r. 
nr REGON: 015577950 
 
Skład Zarządu Fundacji „Otwarty Kod Kultury” 
Prezes: 
Konrad Cezary Kęder, zam. Młynne 272, gm. Limanowa, woj. małopolskie 
Członek: 
Agnieszka Monika Kozłowska, zam. Warszawa, ul. Fabryczna 14 m. 59 
 
Celem działalności statutowej Fundacji jest  

a) propagowanie kultury artystycznej,  
b) wspieranie krytyki artystycznej, 
c) propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze. 

 
2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej: 
Zasady działania 
 

a) działanie na rzecz rozwoju czasopism kulturalnych 
b) wspomaganie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez wydawców i redakcje czasopism 

kulturalnych, 
Metody działania 

a) zbieranie i opracowywanie informacji o czasopismach kulturalnych,  
b) wydawanie i współwydawanie czasopism kulturalnych, wortali internetowych oraz książek 
c) współpracę ze środkami masowego przekazu,  
d) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami dla osiągania wspólnych celów statutowych 
e) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami  
f) wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz finansowe instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia 

celów statutowych Fundacji 
 
Zakres działania 
W 2009 roku Fundacja prowadziła 3 programy: 

- program promocji prenumeraty 
- wortal Witryna Czasopism.pl 
- program Animatograf – promocja animacji artystycznej 

 
Opis działalności wszystkich programów zamieszczony jest w sprawozdaniu rocznym 
Fundacji publikowanym na stronie fundacja.czasopism.pl 
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3. Fundacja „Otwarty Kod Kultury” nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Zarząd Fundacji  „Otwarty Kod Kultury” podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniach. Decyzje 
Zarządu zapisywane są w protokołach; decyzje dotyczące przyznanych dotacji zamieszczone są w 
sprawozdaniu rocznym Fundacji publikowanym na stronie fundacja.czasopism.pl. 
 
Uchwały Zarządu Fundacji  „Otwarty Kod Kultury”: 
 
Uchwała nr 1/2009 Zarządu Fundacji Otwarty Kod Kultury z dnia 12 stycznia 2009 roku 

W dniu 12 stycznia 2009 roku Zarząd Fundacji „Otwarty Kod Kultury” podjął uchwałę o uruchomieniu 

programu Animatograf promującego animację artystyczną. 

 

Uchwała nr 2/2009 Zarządu Fundacji Otwarty Kod Kultury z dnia 31 marca 2009 roku 

W dniu 31 marca 2009 roku Zarząd Fundacji „Otwarty Kod Kultury” podjął uchwałę o przyjęciu bilansu za 

rok 2008 przygotowanego przez firmę Soltax sp. z o.o. i przedstawieniu go Radzie Fundacji z wnioskiem o 

zatwierdzenie. 

 

 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  121 655,58 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej  80 781,74 
Pozostałe przychody 0,00 
Przychody finansowe 0,00 

Łącznie  202 437,32 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej  124 538,00 
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej  42 318,71 
Pozostałe koszty 129,95 
Koszty finansowe 4,90 
Koszty administracyjne 46 778,20 

łącznie 213 769,75 
 
7. Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) 
 członek zarządu  1,0 

ogółem  1,0 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń: 
 wynagrodzenia   16 139,91 
 nagrody  0,00 

łącznie  16 139,91 
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: 
 wysokoś rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu  16 139,91 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 nie dotyczy 
e) pożyczkach pieniężnych 
 nie dotyczy 
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f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku) 
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Warszawa 
Opis rachunku Waluta Saldo w walucie 
PLN  RANEK BIE.POONIZY  PLN 0,00 
PLN  RANEK BIEY PLN 3 978,12 
SD  RA.TE.NEOOWANENTWW SD 0,00 
PLN  RANEK BIE.POONIZY PLN 0,00 
ER  RA.TE.NEOOWANE NTWW ER 0,00 
PLN  RANEK BIE.POONIZY PLN 0,00 
PLN  RA.TE.NEOOWANE NTWW PLN 0,00 
 
g) wartości posiadanych na dzień 31.12.2009 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego: 
 nie dotyczy 
h) nabytych nieruchomościach 
 nie dotyczy 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
 nie dotyczy 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych 
AKTYWA  6 033,65 
Aktywa trwałe 2000,00  
Wartości niematerialne i prawne 0,00  
Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  
Należności długoterminowe 2000,00  
Inwestycje długoterminowe 0,00  
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  
Aktywa obrotowe 4 033,65  
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00  
Należności krótkoterminowe 55,45  
Inwestycje krótkoterminowe 3 978,20  
Środki pieniężne 3 978,20 
Pozostałe aktywa finansowe 0,00  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  
 
PASYWA  6 033,65 
Fundusze własne 1 148,65 
Fundusz statutowy  12 481,08 
Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 11 332,43 
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 11 332,43 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 885,00 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 3 565,00 
Kredyty i pożyczki 0,00 
Inne zobowiązania 3 565,00 
Fundusze specjalne 0,00 
Rezerwy na zobowiązania 1 320,00 
Rozliczenia międzyokresowe 0,00 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 
Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 
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8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
zadanie zlecone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Wydawanie internetowego czasopisma WITNA (witryna.czasopism.pl) 
Przychody  10 000 zł 
Koszty 10 000 zł 
 
zadanie zlecone przez Miasto Stołeczne Warszawa 
 Poza zasadą lansu. Seria spotkań z autorami książek literackich i dyskusji panelowych o kulturze 
współczesnej 
Przychody  93 000 zł 
Koszty 93 000 zł 
 
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa 
deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT). 
 
Informacja dodatkowa: 
w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola 
 
 
 
 
 
Warszawa, 31 marca 2010 r. 
 
 
 
 
 
       
Konrad Cezary Kęder      Agnieszka Monika Kozłowska 
Prezes Zarządu FOKK      Członek Zarządu FOKK 


