SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014
DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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
2. Aldona Sołtysiak – Vice Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka

Fundacja zatrudnia 1 pracownika etatowych. 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, 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:
W styczniu 2014 Fundacja zrealizowała, na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie, premierę spektaklu „Niżyński” (scenariusz Kamil Maćkowiak i Waldemar Zawodziński,
reżyseria Waldemar Zawodziński). Do prezentacji tego wielokrotnie nagradzanego na całym świecie
monodramu w Warszawie przygotowano zupełnie nowe projekcje multimedialne i pokazano zmienioną
wersję spektaklu. Warszawska premiera ‘Niżyńskiego’ miała miejsce 12 -13 marca 2014 roku,
a uświetnili ją swą obecnością między innymi: marszałek Sejmu Wanda Nowicka, Marek Koterski, Ignacy
Gogolewski, Olgierd Łukaszewicz. Spektakl został zaprezentowany na deskach Teatru Polskiego
w Warszawie 16 razy. Spektakl „Niżyński” został w całości sfinansowany ze środków statutowych
Fundacji Kamila Maćkowiaka.
W czerwcu 2014 roku Fundacja zaprezentowała pełnometrażowy dokument ukazujący kulisy pracy nad
spektaklem „DIVA SHOW”, zatytułowany „Projekt DIVA” (reżyseria Yoicik Group). Film został pokazany
17 czerwca w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych.
W listopadzie 2014 r. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyły się premierowe
spektakle kolejnego monodramu „AMOK”, na podstawie prozy Jamesa Freya „Milion małych kawałków”
(scenariusz i reżyseria Kamil Maćkowiak). Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.
W styczniu 2015 r. ”AMOK” otrzymał nominację do nagrody Plastry Kultury 2014 w kategorii Spektakl
Teatralny Roku.
Koniec roku 2014 to dla Fundacji czas przygotowań i realizacji kolejnej premiery – tym razem
dwuosobowej sztuki „Ławeczka na Piotrkowskiej”. Premiera tego, niezwykle ciepło przyjętego przez
publiczność, spektaklu odbyła się 31 grudnia 2014 roku. W rolach głównych wystąpili Ewa AudykowskaWiśniewska i Kamil Maćkowiak. To osadzona w realiach Łodzi opowieść o dwojgu czterdziestolatków,
którzy przez przypadek spotykają się na Piotrkowskiej. Właśnie tutaj, na jednej z ławeczek, toczy się
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akcja tego przedstawienia, a jego tłem jest projekcja multimedialna sprawiająca, że widz może poczuć
się przypadkowym świadkiem tego niezwykłego spotkania. Spektakl „Ławeczka na Piotrkowskiej” został
w całości sfinansowany ze środków statutowych Fundacji Kamila Maćkowiaka.
We wrześniu 2014 roku Fundacja Kamila Maćkowiaka zorganizowała, sfinansowane przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, bezpłatne szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji oraz
doradztwa z zakresu zewnętrznych źródeł pozyskiwania środków, do których zaprosiła przedstawicieli
48 organizacji pozarządowych. Szkolenia podzielone były na 4 panele tematyczne: komunikacja
wewnętrzna i zewnętrzna, tożsamość w organizacji, wystąpienia publiczne, doradztwo dotyczące
zewnętrznego pozyskiwania środków. Cały blok szkoleń zakończył się w listopadzie 2014 roku.
Fundacja współpracowała z Łódzkim Schroniskiem dla Zwierząt przy Marmurowej podczas akcji
zachęcającej do czipowania zwierząt.
W maju 2014 Kamil Maćkowiak, jako Prezes Zarządu FKM był jedna z twarzy ogólnopolskiej kampanii
reklamowej (wielkoformatowej) łódzkiego Muzeum Sztuki ms2.
W czerwcu 2014 roku Fundacja została zaproszona do udziału w projekcie Łódź Zaangażowana. Podczas
Festiwalu Zaangażowanych Łodzian, w OFF Piotrkowska mieliśmy możliwość spotkania się
z publicznością i zaprezentowania zarówno dokonań jak i planów Fundacji. Nasze stoisko odwiedziło
wielu Łodzian – mieli okazję obejrzenia licznych multimedialnych materiałów promocyjnych spektaklu
„DIVA SHOW” oraz rezerwacji biletów na kolejne spektakle.
We wrześniu 2014 Fundacja była partnerem przy organizacji charytatywnego biegu biznesowego Łódź
Business Run 2014 oraz Łódź Business Run 2015, który odbywał się jednocześnie w różnych miastach
Polski. Celem tej wieloletniej inicjatywy jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli POZA
HORYZONTY.

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 w łącznej kwocie – 225 210,54 PLN
Które pochodziły z następujących źródeł:
5.1.1

darowizny pieniężne – 131 690,54 PLN

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę 93 520,00 zł ze środków publicznych.

6.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W Okresie Sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie : 222 800,24 PLN,
na którą składają się:
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6.1. koszty realizacji celów statutowych

202 301,36 PLN

6.2. koszty administracyjne związane z realizacją celów statutowych – 20 498,88
w tym :
- opłaty bankowe

0,00 PLN

- usługi ( księgowe, internetowe, i inne )

75 629,35 PLN

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 zatrudniała 1 pracownika – etat dyrektora artystycznego
Od IX-2015 wynagrodzenie łączne brutto : 5 956,36 PLN
Fundacja nie wypłacała też (ani nie była zobowiązana wypłacać) wynagrodzenia członkom Zarządu
Fundacji, ani członkom Rady Fundacji.

8.

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 2014 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot
zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji w tym banku wyniosła – 14 602,89 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 – 44 107,09 PLN,
 łączna wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 45 001,92 PLN.

9.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
W Okresie Sprawozdawczym fundacja zrealizowała zadania publiczne:
 projekt pod tytułem „Realizacja multimedialnego spektaklu „AMOK” (pierwotnie „Milion Małych
Kawałków” dla Urzędu Miasta Łodzi, wyłoniony w otwartym konkursie na wsparcie kwotą nie
większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2014 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury,
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sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; dofinansowanie ze środków Wydziału

Kultury Urzędu Miasta Łodzi kwotą 45 000 zł,
 z PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020, NUMER I NAZWA
PRIORYTETU – 4. Silne organizacje pozarządowe, NUMER I NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich, TYTUŁ ZADANIA - "Daj się poznać i
zrozumieć - cykl szkoleń kompetencyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych";
dofinansowanie w kwocie 48 520 zł.
10. 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 2014 roku.

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

Łódź, dnia 31.12.2015

Zarząd Fundacji:

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

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

Załącznik nr 1
- odpisy uchwał Zarządu
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