Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2018
⮚ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
⮚ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
⮚ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Kamila Maćkowiaka
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

Łódzkie

Łódź

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Łódź

Piotrkowska

119

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

9A

Łódź

90-430

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

508-072-296

biuro@fundacjamackowiaka.org -

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:
Ul. Sienkiewicza 55 lok. 31

3. REGON:

100989060

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

08.09.2010

5. Nr KRS:

0000364706

Imię i nazwisko
Kamil Maćkowiak

Funkcja
Prezes Zarządu

Aldona Sołtysiak

Wiceprezes Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie promowania młodych artystów
i przygotowywania przedstawień teatralnych, wystaw, happeningów, projekcji, zapisów i pokazów audio-, fotowizualnych, promocji i pomocy w rozwoju kariery młodych aktorów, dzieci oraz młodzieży,
a także dorosłych artystów.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

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 przedstawień teatralnych, koncertów, występów, wystaw, happeningów, 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.
Od stycznia 2018 roku w repertuarze teatralnym fundacji znajdowały się następujące spektakle: „Diva Show”,
„Ławeczka na Piotrkowskiej” oraz „Cudowna terapia”.
21 i 22 lutego 2018 roku w Teatrze Nowym w Łodzi odbyła się uroczysta premiera płyty DVD kultowego monodramu
Kamila Maćkowiaka „Niżyński”. Adaptacja telewizyjna tego spektaklu powstała w ramach zbiórki publicznej
„odpalprojekt.pl” przeprowadzonej w roku poprzednim. Premiera płyty połączona była z dwiema ostatnimi
prezentacjami tego granego z sukcesem od trzynastu lat i nagradzanego na festiwalach ( polskich i zagranicznych )
przedstawienia wystawionych po paromiesięcznej przerwie. Płyta wydana została wraz z albumem przedstawiającym
poszczególne lata pracy nad monodramem „Niżyński”: sesje zdjęciowe, próby, zdjęcia zarówno z samego spektaklu,
jak i te ukazujące kulisy pracy nad nim.
W marcu 2018 roku Kamil Maćkowiak został twarzą kampanii Urzędu Miasta Łodzi promującej budżet obywatelski.
W kwietniu 2018 roku Fundacja Kamila Maćkowiaka wsparła Fundację im. Darii Trafankowskiej w walce o odzyskanie
pełnej sprawności ruchowej, po przebytym wylewie 15-letniej Zuzy Słupińskiej - córki Mariusza Słupińskiego, aktora
występującego w spektaklu produkcji Fundacji Kamila Maćkowiaka „Cudowna terapia”.
W kwietniu, po dłuższej przerwie, powrócił do repertuaru spektakl „Wywiad” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego
z fantastycznymi kreacjami Karoliny Sawki i Pawła Ciołkosza.
Również w kwietniu Fundacja Kamila Maćkowiaka uruchomiła Biuro Obsługi Widzów; stała się tym samym bardziej
dostępna dla widzów. Odwiedzający BOW mogą nabyć karty wstępu na spektakle Fundacji, płyty DVD, gadżety
fundacyjne czy materiały reklamowe.
W 2018 roku Fundacja współpracowała z Łódzkim Centrum Wydarzeń i Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw
Artystycznych w Łodzi przy organizacji drugiej edycji Festiwalu Letniej Sceny Teatralnej – „Teatralny Pasaż Róży”. W
letnie piątkowe wieczory na plenerowej scenie prezentowane były przed łódzką widownią przedstawienia najlepszych
polskich teatrów m.in.: Teatru Kamienica z Warszawy – „Supermenka”, Teatru Polonia z Warszawy - „Dobry wieczór
Państwu” oraz Teatru Ateneum - „Samospalenie”.
W 2018 roku Fundacja dwukrotnie zaprezentowała na plenerowej scenie spektakl „Cudowna terapia” w wykonaniu
Patrycji Soliman, Mariusza Słupińskiego i Kamila Maćkowiaka. W lipcu spektakl zaprezentowano w ramach drugiej
edycji Festiwalu Teatralnego – Letnia Scena Monopolis, następnie dwa miesiące później na zaproszenie Łódzkiego
Centrum Wydarzeń w ramach inauguracji sezonu teatralnego 2018/2019.
We wrześniu 2018 roku Fundacja wydała pierwszy numer „Kulturalnika Łódzkiego”. Gazeta podsumowuje
zrealizowane dotychczas przez Fundację działania, zawiera m.in. opisy wszystkich wyprodukowanych spektakli,
zdjęcia, informacje o najbliższych planach oraz repertuar Teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka. Gazeta jest bezpłatna.
W planach kolejne numery.
24 i 25 listopada 2018 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyły się premierowe pokazy
przedstawienia „50 słów” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, w którym główne role zagrali: aktorka Teatru
Jaracza w Łodzi - Katarzyna Cynke oraz Kamil Maćkowiak. Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.
Wsparcia przy realizacji projektu udzielili również widzowie i sympatycy Fundacji, którzy wzięli udział w zbiórce
crowdfundingowej na portalu zrzutka.pl

31 grudnia 2018 roku, w noc sylwestrową w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, odbył się repremierowy pokaz przedstawienia „Totalnie szczęśliwi” w reżyserii Jacka Filipiaka z Ewą Audykowską - Wiśniewską,
aktorką Teatru Jaracza w Łodzi i Kamilem Maćkowiakiem w rolach głównych.
Spektakl został sfinansowany ze środków na cele statutowe Fundacji.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
W działalności Fundacji Kamila Maćkowiaka wśród głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych w 2018 roku
należy wskazać zawarcie umowy między Fundacją a Urzędem Miasta Łodzi na dofinansowanie w kwocie 53 000,00 zł
realizacji projektu pt. „spektakl 50 słów”, wyłonionego w ramach otwartego konkursu realizacji zadań Miasta Łodzi
wykonywanych w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla którego
kwota dofinansowania przekracza 50 000,00 zł.
Projekt dodatkowo wsparty finansowo przez widzów w ramach zbiórki crowdfundingowej w kwocie 10 700,00 zł.
Ponadto w 2018 roku Fundacja Kamila Maćkowiaka przystąpiła do projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej. W ramach projektu w dniu 06.12.2018 roku zawarte zostały pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” dwie umowy: umowa na udzielenie Fundacji wsparcia finansowego na utworzenie
miejsc pracy w nowoutworzonym PS, w kwocie całkowitej 16 500,00 zł oraz umowa na udzielenie wsparcia
pomostowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS w kwocie łącznej 24 000,00 zł wypłacanego w
miesięcznych transzach. Projekt kontynuowany w roku 2019.

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

x

TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
-

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii,
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował
uchwał)

1. Uchwała nr 1/Z/2018 z dnia 9 stycznia 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie wzięcia udziału w
otwartym konkursie ofert na realizację, wykonywanych w 2018 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Uchwała nr 2/Z/2018 z dnia 18 lutego 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
współorganizowania Festiwalu Letniej Sceny Teatralnej w Łodzi - „Teatralny Pasaż Róży”
3. Uchwała nr 3/Z/2018 z dnia 4 marca 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie uruchomienia
Biura Obsługi Widza.
4. Uchwała nr 4/Z/2018 z dnia 15 marca 2018 roku Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie
zorganizowania akcji charytatywnej #Zuzawstań.
5. Uchwała nr 5/Z/2018 z dnia 20 maja 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie wprowadzenia
Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Uchwała nr 6/Z/2018 z dnia 30 maja 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie wzięcia udziału w
Letnim Festiwalu Teatralnym – Letnia Scena Monopolis.
7. Uchwała nr 7/Z/2018 z dnia 6 czerwca 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie wydania gazety
pt. „Kulturalnik Łódzki”
8. Uchwała nr 8/Z/2018 z dnia 18 czerwca 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie podjęcia działań
zmierzających do pozyskania środków na realizację projektu – spektakl „50 słów”
9. Uchwała nr 9/Z/2018 z dnia 25 czerwca 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie wzięcia udziału
w inauguracji sezonu teatralnego 2018/2019
10. Uchwała nr 10/Z/2018 z dnia 8 października 2018 Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka w sprawie repremiery spektaklu „Totalnie szczęśliwi”.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
452 957,05 PLN

a. Przychody z działalności statutowej

452 957,05 PLN

b. Przychody z działalności gospodarczej

0,00

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

33,76

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 0,00
statutowych
74.582,94 PLN
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:
- Ze środków budżetu państwa

0,00

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

53.000,00 PLN

e. Ze spadków, zapisów
f. Z darowizn

377.861,23 PLN

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)
3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
544 154,41 PLN

a. Koszty realizacji celów statutowych

544 154,41 PLN

b. Koszty działalności gospodarczej
c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 250.350,44 PLN
itp.)
29.803,97 PLN
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Łączna liczba osób zatrudnionych:4
- stanowiska administracyjno- biurowe: 3
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku - stanowisko kierownika artystycznego: 1
pracy (wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja nie
prowadziła działalności gospodarczej, tym samym
nie zatrudniała pracowników w ramach
działalności gospodarczej.

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez
206.475,95 PLN
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 6.598,60 PLN Działalność Statutowa
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności Nie dotyczy działalności gospodarczej
gospodarczej)

b. Z tytułu umów zlecenie

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja nie
zatrudniała pracowników w ramach umów
zlecenia.

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody,
premie
i inne świadczenia)

Fundacja nie wypłacała (ani nie była zobowiązana
wypłacać) wynagrodzenia członkom Zarządu
Fundacji, ani członkom Rady Fundacji z racji
pełnionych funkcji.
Fundacja nie prowadziła działalności
gospodarczej, tym samym nie wypłacała
wynagrodzenia osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą.
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego Fundacja nie prowadziła działalności
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie gospodarczej, tym samym nie wypłacała
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, wynagrodzenia osobom kierującym wyłącznie
nagrody, premie i inne świadczenia)
działalnością gospodarczą.
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

-

NIE

x

TAK

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

-

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
Fundacja przechowuje posiadane środki pieniężne na rachunku bankowym (rachunek bieżący)
w Banku BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie.
Według stanu z 31 grudnia 2018 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot zgromadzonych na rachunku
bankowym Fundacji w tym banku wyniosła: 48.071,01 PLN.
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 26.793,65 PLN
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
W okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie
W okresie sprawozdawczym
Fundacja nie nabyła obligacji,
nabyła nieruchomości.
Fundacja nie nabyła środków
udziałów lub akcji w spółkach
trwałych.
prawa handlowego.

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
Aktywa
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 91.888,75 PLN,
sporządzanych dla celów statystycznych

Zobowiązania
84.705,74 PLN.

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
W Okresie Sprawozdawczym fundacja zrealizowała zadania publiczne:
●

projekt pod tytułem „Realizacja spektaklu 50 słów” dla Urzędu Miasta Łodzi, wyłoniony w otwartym
konkursie realizacji wykonywanych w 2018 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 53 000,00 zł;

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

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie była płatnikiem podatku od towarów i usług.
Fundacja w przepisowym terminie złożyła deklarację CIT 8 za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2018 roku.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
NIE
TAK
x
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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
Fundacja nie dokonała ani nie przyjęła płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, zarówno w pojedynczej operacji jak i kilku powiązanych ze sobą operacjach.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-

Kamil Maćkowiak

Aldona Sołtysiak

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

Łódź, 31.07.2019 r.
miejscowość, data

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

