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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA  

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 

DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 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 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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. Piotrkowska 119/9A, 90 – 430 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 

2. Aldona Sołtysiak – Vice Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka 

Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie Zarządu nie pobierają świadczeń 
pieniężnych. 

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, 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. 

 

Opis działalności w okresie sprawozdawczym: 

Od stycznia 2013 działania fundacji zmierzały do pozyskania finansowania na spektakl „DIVA SHOW”. Dnia 

8 stycznia 2013 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie dla 

projektu pod tytułem „Realizacja multimedialnego spektaklu muzycznego DIVA SHOW”. Na podstawie 

ogłoszonych w 8 marca 2013r. wyników, fundacja dostała dotację w wysokości 60 000 zł na realizację 

przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 06.05.2013r. na jej podstawie fundacja 

została zobowiązana do włożenia 40 000 zł wkładu własnego.  W ramach zadania planowana była 

realizacja przedstawienia, którego scenariusz w części napisany był przez mieszkańców Łodzi. 

Przedstawienie o tytule „Diva show” to drugi po wielokrotnie nagradzanym „Niżyńskim” monodram 

Kamila Maćkowiaka, w którym aktor wcielił się w rolę kobiety – ikony pop kultury. „Diva show” to 

jednoosobowe widowisko, wypełnione monologami, tańcem i akrobatyką na tle multimedialnych projekcji 

realizowanych w łódzkich plenerach.   

W dwuczęściowym spektaklu równie ważne co aktorstwo są efekty multimedialne. Wszystko to ma 

stwarzać atmosferę rockowego koncertu z monologami kierowanymi bezpośrednio do widzów. W 

oprawie show Kamil Maćkowiak porusza istotne i aktualne problemy społeczne takie jak uzależnienie oraz 

problem z akceptacją samego siebie czy odrzucenia przez społeczeństwo. Aktor rozprawia się także z 
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mitem męskości, obsesją bycia sławnym oraz fascynacji osobami z pierwszych stron kolorowych 

czasopism. Scenariusz, to podróż do świata nocnych klubów Łodzi, internetowych czatów, ale także 

podróż po świecie mrocznych fantazji bohatera, jego obsesji bycia sławnym, zaistnienia, które ma 

doprowadzić do upragnionej samoakceptacji. To opowieść o samotności, odmienności i poczuciu 

odrzucenia. Akcja spektaklu łączy pozornie wykluczające się dwie konwencje: groteskowo-komediowy 

pierwszy akt z dramatycznym finałem aktu drugiego. 

 To także zabawa formą stand-up'u, której głównym walorem jest bezpośrednia interakcja z widownią, a w 

spektaklach takich jak " Made in China', czy "Totalnie szczęśliwi” Kamil Maćkowiak udowodnił, że bardzo 

dobrze czuje się w improwizacji i kontakcie z widzem. Spektakl, którego przesłaniem jest hasło tolerancja 

uświadamia widzom, w sposób przewrotny, jak ważna do szczęśliwego, pełnionego życia jest 

samoakceptacja.  

Premiera przedstawienia odbyła się dnia 26 października 2013r w Akademickim Ośrodku Inicjatyw 

Artystycznych w Łodzi.  Przedstawienie było grane do końca sezonu 2013/2014.   

Realizacja spektaklu przyczyniła się do wyłonienia i promocji młodych twórców z różnych dziedzin sztuki.  

W kwietniu 2013r. fundacja wystąpiła do Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem o przyznanie lokalu na siedzibę 

fundacji w ramach programu „Lokale dla kreatywnych”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i od maja 

2013 fundacja otrzymała nowy lokal, przy ul. Sienkiewicza 55 w Łodzi.  

W grudniu 2013 r. fundacja rozpoczęła też przygotowania do przeniesienia na scenę warszawską 

monodramu Niżyński.  

3. 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. 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI  

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku 

nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW  

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody  statutowe w łącznej kwocie : 

163.855,00 PLN 

Które pochodziły z następujących źródeł: 

5.1.1 darowizny pieniężne :  103.855,00 PLN 

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę 40 000 zł ze środków publicznych.  

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 168.272,45  na którą składają 

się: 

6.1. koszty realizacji celów statutowych                             148.315,65 

6.2. koszty administracyjne związane z realizacją celów statutowych       16.646,81 
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w tym : 

- opłaty bankowe                             1.000,39    

- usługi ( księgowe, internetowe, i inne )         2.309,60 

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

Fundacja nie poniosła innych kosztów. 

 

7. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH  

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników, stąd nie wypłacano 

wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy.  

Fundacja nie wypłacała też (ani nie była zobowiązana wypłacać) wynagrodzenia członkom Zarządu 

Fundacji, ani członkom Rady Fundacji. 

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 2013 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot zgromadzonych 

na rachunku bankowym Fundacji w tym banku wyniosła –    13.740,49 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 2013 roku stanowiący ostatni dzień Okresu Sprawozdawczego: 

 łączna wartość aktywów Fundacji (środki pieniężne) ujęta we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 16.659,65 PLN 

 łączna wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 19.782,40 PLN 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE  

I SAMORZĄDOWE  

W Okresie Sprawozdawczym fundacja zrealizowała zadanie publiczne dla Urzędu Miasta Łodzi,  

zadanie pod tytułem „Realizacja multimedialnego spektaklu muzycznego DIVA SHOW” zostało 

dofinansowane ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi kwotą 60 000 zł. 

9. 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 2013 roku. 
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10. INFORMACJA O KONTROLACH (§ 2 PKT 3  ROZPORZĄDZENIA) 

W Okresie Sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 

 

 

 

Łódź, dnia ………………. 

 

Zarząd Fundacji: 

 

………………………………………...                               …………………………………… 

Kamil Maćkowiak               Aldona Sołtysiak  

Prezes Zarządu Fundacji                          Vice Prezes Zarządu Fundacji  
 

 

Załącznik nr 1 

- odpisy uchwał Zarządu 

 

 

 


