SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016
DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji („Rozporządzenie”) Zarząd Fundacji Kamila Maćkowiaka
(„Fundacja”) niniejszym przedstawia następujące sprawozdanie z działalności Fundacji w okresie od dnia
1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku („Okres Sprawozdawczy”):
1. DANE REJSTROWE FUNDACJI
Fundacja Kamila Maćkowiaka z siedzibą w Łodzi pod adresem 90 – 430 Łódź, ul. Piotrkowska 119/9A
została utworzona na podstawie oświadczenia fundatora z dnia 26.08.2010 złożonego przed
Małgorzatą Badowską notariusz w Łodzi.
adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 55 lok.31, 90-009 Łódź
adres e-mail: biuro@fundacjamackowiaka.org
W dniu 8 września 2010 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Fundację do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000364706.
Fundacja posiada nr ewidencyjny REGON: 100989060
Fundacją kierował Zarząd w składzie:
1. Kamil Maćkowiak – Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka
1. Aldona Sołtysiak – Vice Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka
Fundacja zatrudnia 1 pracownika etatowego. Członkowie Zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych za
pełnione funkcje.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie organów Fundacji.
Zgodnie ze Statutem Fundacji jej celem jest:
działalność oświatowo–kulturalna szczególnie w zakresie promowania młodych artystów
i przygotowywania przedstawień teatralnych, wystaw, happeningów, projekcji, zapisów i pokazów audio-,
foto-wizualnych, promocji i pomocy w rozwoju kariery młodych aktorów, dzieci oraz młodzieży,
a także dorosłych artystów.
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2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI
Statut Fundacji dopuszcza następujące formy realizacji jej celu statutowego:
 promowanie młodych artystów w kraju i za granicą;
 organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza aktorów, reżyserów,
muzyków;
 organizowanie festiwali teatralnych, fotograficznych i filmowych;
 udział w konkursach i pozyskiwanie środków na poszczególne projekty artystyczne;
 organizowanie przestawień teatralnych, koncertów, występów,
konkursów, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;

wystaw,

happeningów,

 propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach i na uczelniach wyższych, zwłaszcza
w zakresie edukacji teatralnej;
 prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 rejestrację audio-, foto-, wideo- i rozpowszechnianie zapisów w formie dokumentów
z realizowanych zadań ale też materiałów stanowiących odrębne dzieło artystyczne;
 organizowanie wyjazdów z przedstawieniami realizowanymi przez Fundację oraz umożliwianie
takich wyjazdów istniejącym już projektom artystycznym w Polsce i za granicą;
 fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym młodym artystom, dzieciom i młodzieży.
Opis działalności w okresie sprawozdawczym:
Od stycznia 2016 w repertuarze teatralnym fundacji znajdowały się spektakle: „Diva show”, „Ławeczka na
Piotrkowskiej” i „Amok”.

W lutym 2016 roku podczas 37. Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju Kamil Maćkowiak wystąpił w
podwójnej roli – jako juror i jako aktor w specjalnym, mistrzowskim pokazie najnowszego monodramu
Fundacji Kamila Maćkowiaka – „WRAKI”.

W kwietniu 2016 roku zainaugurowaliśmy cykl spotkań pod nazwą „Goście Fundacji Kamila
Maćkowiaka”. W ramach tego cyklu prezentować będziemy spektakle, na które naszym zdaniem warto
zwrócić szczególną uwagę, jak również zapraszać do rozmów z interesującymi osobowościami ze świata
kultury, sztuki i mediów. Cykl rozpoczęliśmy od nagrodzonego na wielu polskich i zagranicznych
festiwalach monodramu w wykonaniu Wiolety Komar – „DIVA”.

Sezon teatralny 2016/2017 zainaugurowany został kultowym spektaklem „Niżyński” zaprezentowanym na
scenie Teatru Nowego w Łodzi, a przygotowanym we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.
Pożegnalny cykl przedstawień wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, a rekordowa frekwencja na
spektaklach skłoniła fundacje do podjęcia decyzji o kolejnych przedstawieniach.
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29 i 30 października 2016 roku odbyły się premierowe pokazy przedstawienia „WYWIAD”
w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, w którym główne role zagrali: debiutująca na scenie teatralnej,
znana z roli Nel w ekranizacji „W pustyni i w puszczy” Karolina Sawka oraz Paweł Ciołkosz, aktor
teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy, znany z wielu ról teatralnych (m.in. w spektaklach Teatru
Polonia reżyserowanych przez Krystynę Jandę), któremu największą popularność przyniósł serial TVN
„Singielka”.
Spektakl został sfinansowany ze środków na cele statutowe fundacji.
We wrześniu 2016 roku Kamil Maćkowiak został twarzą kampanii społecznej przeciwko przemocy wobec
zwierząt organizowanej przez łódzkie Schronisko.
W październiku 2016 roku Fundacja została partnerem dwóch bardzo ważnych wydarzeń –
Light. Move. Festival, w trakcie którego Kamil Maćkowiak prowadził uroczystą galę rozpoczynającą
festiwal oraz Restaurant Week - podczas drugiej już, jesiennej edycji festiwalu Fundacja partnerowała
temu wydarzeniu, a Kamil Maćkowiak pełnił rolę jednego z jego ambasadorów.

2.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
Fundacja nie jest ani w Okresie Sprawozdawczym nie była wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja nie prowadzi ani w Okresie Sprawozdawczym nie
prowadziła działalności gospodarczej.

2.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie – 248.062,82 PLN
Które pochodziły z następujących źródeł:
5.1.1

darowizny pieniężne – 7.672,00 PLN

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę 0,00 zł ze środków publicznych.
4.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W Okresie Sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie : 207.483,55 PLN,
na którą składają się:
6.1. koszty realizacji celów statutowych

207.483,55 PLN,

6.2. koszty administracyjne związane z realizacją celów statutowych – 133.407,37 PLN
w tym :
- opłaty bankowe
- usługi ( księgowe, internetowe, i inne )

25,44 PLN
61.888,04 PLN

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie poniosła z tego tytułu
kosztów.
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Fundacja nie poniosła innych kosztów.
5.

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 1 pracownika – etat dyrektora artystycznego
W 2016 r. wynagrodzenie łączne brutto : 3.100,00 PLN
Fundacja nie wypłacała też (ani nie była zobowiązana wypłacać) wynagrodzenia członkom Zarządu
Fundacji, ani członkom Rady Fundacji z racji pełnionych funkcji.

6.

INFORMACJE O MAJĄTKU I ZOBOWIĄZANIACH FUNDACJI
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Fundacja przechowuje posiadane środki pieniężne na rachunku bankowym (rachunek bieżący)
w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i w kasie Fundacji.
Według stanu z 31 grudnia 2016 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot
zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji w tym banku wyniosła : 23.812,29 PLN.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego ani nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała ani nie nabyła środków trwałych ani aktywów
trwałych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiący ostatni dzień Okresu Sprawozdawczego:
 łączna wartość aktywów Fundacji (środki pieniężne) ujęta we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła : 31.946,13 PLN,

 łączna wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła : 1.331,18 PLN.
7.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
W Okresie Sprawozdawczym fundacja nie realizowała zadań publicznych.

8.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
Fundacja nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
Fundacja w przepisanym terminie złożyła deklarację CIT 8 za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2016 roku.

9.

INFORMACJA O KONTROLACH (§ 2 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA)
W Okresie Sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

Łódź, dnia 31.12.2017

Zarząd Fundacji:

………………………………………...
Kamil Maćkowiak
Prezes Zarządu Fundacji

……………………………………
Aldona Sołtysiak
Wiceprezes Zarządu Fundacji
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Załącznik nr 1
- odpisy uchwał Zarządu

ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2016 R.
PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA

1. UCHWAŁA NR 1/Z/2016 z dnia 18 stycznia 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację, wykonywanych w 2016 r., zadań Miasta
Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o wzięcia udziału
w otwartym konkursie ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych
w 2016 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak

2. UCHWAŁA NR 2/Z/2016 z dnia 18 stycznia 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
uczestniczenia Fundacji w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju w lutym 2016 roku.

§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o uczestnictwie Fundacji
w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju w lutym 2016 roku.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak
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3. UCHWAŁA NR 3/Z/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków na realizację projektu – spektaklu „Wywiad”.

§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o podjęciu działań
zmierzających do pozyskania środków na realizację projektu – spektaklu „Wywiad”.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak

4. UCHWAŁA NR 4/Z/2016 z dnia 03 lipca 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
wystawienia spektaklu „Niżyński” na scenie Teatru Nowego w Łodzi.
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o wystawieniu spektaklu
„Niżyński” na scenie Teatru Nowego w Łodzi, we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak

5. UCHWAŁA NR 5/Z/2016 z dnia 03 lipca 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka o wyznaczeniu
terminu premiery spektaklu „Wywiad”.
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o wyznaczeniu terminu
premiery spektaklu „Wywiad”.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak

6. UCHWAŁA NR 6/Z/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
przygotowania wniosku i złożenia go w otwartym konkursie ofert na realizację, wykonywanych
w 2017 r., zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o wzięciu udziału
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2017 r. zadań Miasta Łodzi w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
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§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisano: Prezes Zarządu – Kamil Maćkowiak, Wiceprezes Zarządu – Aldona Sołtysiak
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