SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017
DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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
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;



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.

wystaw,

happeningów,

Opis działalności w okresie sprawozdawczym:
Od stycznia 2017 roku w repertuarze teatralnym fundacji znajdowały się następujące spektakle: „Diva
Show”, „Ławeczka na Piotrkowskiej” , „Amok”, „Wywiad” , „Wraki” oraz „Niżyński”.
W czerwcu 2017 roku na scenie Teatru Nowego w Łodzi odbyły się dwa ostatnie, w ramach cyklu
pożegnalnego pokazy kultowego spektaklu „Niżyński”. Ogromne - przez lata - zainteresowanie
przedstawieniem skłoniły Fundacje do podjęcia decyzji o wydaniu płyty DVD z profesjonalną adaptacją
telewizyjną tego spektaklu. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki wsparciu widzów
i sympatyków tej produkcji, którzy wzięli udział w zbiórce crowdfundingowej przeprowadzonej pod
hasłem „Pozwól Niżyńskiemu być nieśmiertelnym” .
W 2017 roku Fundacja współpracowała z Łódzkim Centrum Wydarzeń i Akademickim Ośrodkiem
Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przy organizacji pierwszej edycji Festiwalu Letniej Sceny Teatralnej –
„Teatralny Pasaż Róży”. W letnie piątkowe wieczory na plenerowej scenie prezentowane były
przedstawienia najlepszych polskich teatrów. Festiwal zainaugurowany został spektaklem „Chamlet”
z warszawskiego Och Teatru. W ramach teatralnych spotkań w Pasażu Róży przed łódzką widownią
zaprezentowane zostały również spektakle m.in.: Teatru Polonia z Warszawy - „Lament na Placu
Konstytucji” ,Teatru KTO z Krakowa - „Kredyt zaufania” oraz Och Teatru - „One mąż show”. W planach
kolejna edycja festiwalu.
28 września 2017 roku Kamil Maćkowiak otrzymał Doroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała projekt „Niepodległa Łódź”, którego celem było
zwiększenie świadomości historycznej wśród Łodzian na temat wydarzeń jakie miały miejsce w ich
mieście 11 listopada 1918 roku. W ramach projektu przeprowadzona została gra miejska, której przebieg
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oparty został w całości na autentycznych wydarzeniach z tego okresu. Finałem projektu był specjalnie na
te okazję przygotowany spektakl teatralny przybliżający sylwetki uczestników i przebieg wydarzeń
sprzed stu lat. Spektakl oparty został na wspomnieniach, dziennikach i zapiskach bohaterów tamtych
wydarzeń. W realizację projektu zaangażowała się młodzież licealna. Projekt dofinansowany został ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego
„Niepodległa”.
18 i 19 listopada 2017 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyły się
premierowe pokazy przedstawienia „Cudowna terapia” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego,
w którym zagrali: aktorka Teatru Narodowego Patrycja Soliman, aktor Teatru Jaracza w Łodzi ( znany
również z serialu „Na Wspólnej” ) Mariusz Słupiński oraz Kamil Maćkowiak. Projekt został
dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.

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.

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

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie : 468.298,48 PLN
Które pochodziły z następujących źródeł:
5.1.1

darowizny pieniężne –

238.857,60 PLN

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę :

89.110,-

zł ze środków publicznych.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W Okresie Sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie : 390.533,06 PLN,
na którą składają się:
6.1. koszty realizacji celów statutowych

390.533,06 PLN,

6.2. koszty administracyjne związane z realizacją celów statutowych : 250.350,44

PLN

w tym :
- opłaty bankowe
- usługi ( księgowe, internetowe, i inne )

153,00

PLN

142.352,16

PLN

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

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 1 pracownika – etat dyrektora artystycznego
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W 2017 r. wynagrodzenie łączne brutto :

140.182,62

PLN

Fundacja nie wypłacała też (ani nie była zobowiązana wypłacać) wynagrodzenia członkom Zarządu
Fundacji, ani członkom Rady Fundacji z racji pełnionych funkcji.

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 2017 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot
zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji w tym banku wyniosła : 45.307,46 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 2017 roku stanowiący ostatni dzień Okresu Sprawozdawczego:
 łączna wartość aktywów Fundacji (środki pieniężne) ujęta we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 125.694,96 PLN,
łączna wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 17.314,59 PLN.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
W Okresie Sprawozdawczym fundacja zrealizowała zadania publiczne:
 projekt pod tytułem „Realizacja spektaklu „Terapia” dla Urzędu Miasta Łodzi, wyłoniony
w otwartym konkursie realizacji wykonywanych w 2017 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla którego kwota dofinansowania
przekracza 50 000 zł; dofinansowanie ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi kwotą
50 500,00 zł;
 projekt pod tytułem „Niepodległa Łódź” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021, w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”,
dofinansowanie w kwocie 38 610,00 zł.

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 2017 roku.

INFORMACJA O KONTROLACH (§ 2 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA)
W Okresie Sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.
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Łódź, dnia 31.12.2017

Zarząd Fundacji:

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

……………………………………
Aldona Sołtysiak
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Załącznik nr 1
- odpisy uchwał Zarządu

ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2017 R.
PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA

1. UCHWAŁA NR 1/Z/2017 z dnia 11 stycznia 2017 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
wzięcia udziału 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 realizację wykonywanych w 2017 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania
przekracza 50 000,00 zł.
§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/2017 z dnia 5 maja 2017 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
współorganizowania Festiwalu Letniej Sceny Teatralnej w Łodzi - „Teatralny Pasaż Róży”
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o podjęciu działań
zmierzających do stworzenia repertuaru festiwalowego.
§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/2017 z dnia 10 czerwca 2017 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków na realizację projektu – wydanie płyty DVD ze
spektaklem „Niżyński”
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o przeprowadzeniu
zbiórki publicznej na portalu odpalprojekt.pl
§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/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Niepodległa”
ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017/2021.
§1 Na podstawie §15 Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka podjęło uchwałę o wzięciu udziału
w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Niepodległa”
ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017/2021.
§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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