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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA 

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 

DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 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 

2. 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, 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 2015 r. wrócił do repertuaru Teatru Fundacji spektakl „DIVA SHOW”. Stało się tak na liczne 

prośby widzów. Jest ciągle grany przy nadkompletach na widowni. 

W styczniu 2015 r. spektakl ”AMOK” otrzymał nominację do nagrody Plastry Kultury 2014 w kategorii 

Spektakl Teatralny Roku, a w lutym stał się laureatem II nagrody w tym plebiscycie. 

Po przerwie wakacyjnej, od września 2015 roku do repertuaru Fundacji powróciły trzy grane dotąd  

z sukcesem spektakle – „DIVA Show”, „Ławeczka na Piotrkowskiej” oraz „AMOK”, a w październiku, po 

kilkumiesięcznej przerwie, na deskach warszawskiego Teatru Polskiego pokazany zostanie po raz kolejny 

„Niżyński”. 

Kolejny sezon teatralny 2015/2016 Fundacja Kamila Maćkowiaka rozpoczęła od udziału w dwóch 

festiwalach:  

w październiku 2015 roku spektakl „DIVA Show” został zaprezentowany jako pokaz mistrzowski na 

prestiżowych Wrocławskich Spotkaniach Jednego Aktora – WROSTJA, a miesiąc później podczas 

 30. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. 

Kamil Maćkowiak za spektakl „DIVA Show” otrzymał Grand Prix  Festiwalu WROSTJA, a także nagrodę 

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz nagrodę Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. 

Podczas Festiwalu WROSTJA na scenie festiwalu obejrzeć można było zarówno rodzimych jak  

i zagranicznych mistrzów monodramu – obok Maćkowiaka wystąpili m.in. Jacek Poniedziałek, Krzysztof 

Gordon, Wiesław Komasa, Aleksander Rubinovas /Litwa/, Pip Utton /Anglia/, Peter Cizmar /Słowacja/ i 

Jurij Nevgamonnyj /Ukraina/. 
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W marcu 2015 roku Kamil Maćkowiak został ambasadorem, a Fundacja Kamila Maćkowiaka partnerem 

akademickiej akcji Uniwersytetu Łódzkiego Zostań Bohaterem Szpiku mającej na celu pomoc chorym na 

białaczkę. 

W czerwcu 2015 roku Fundacja Kamila Maćkowiaka wspierała Fundację Iskierka w walce o zdrowie  

i życie Fabianka Stopki, dwuletniego chłopczyka chorego na neuroblastomę – nawracający nowotwór 

złośliwy.   

We wrześniu 2015 roku Fundacja, już po raz drugi była partnerem przy organizacji charytatywnego biegu 

biznesowego Łódź Business Run 2015, który odbywał się jednocześnie w różnych miastach Polski. Celem 

tej wieloletniej inicjatywy jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. 

W październiku 2015 roku  spektakl „AMOK” otrzymał II miejsce w plebiscycie portalu Łódź Jest Kulturą 

na Najlepszą Premierę Teatralną 2014/2015 

 

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. 

3. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku 

nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

4. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW 

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie – 165.698,03 PLN 

Które pochodziły z następujących źródeł: 

5.1.1 darowizny pieniężne – 165.698,03 PLN 

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

5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

W Okresie Sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie : 174.767,52 PLN, 

na którą składają się: 

6.1. koszty realizacji celów statutowych                    174.767,52 PLN, 

6.2. koszty administracyjne związane z realizacją celów statutowych –    92.942,64 PLN 

w tym : 

- opłaty bankowe                                  206,54 PLN 

- usługi ( księgowe, internetowe, i inne )         73.457,00 PLN 

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

kosztów. 

Fundacja nie poniosła innych kosztów. 

6. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 1 pracownika – etat dyrektora artystycznego 
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W 2015 r. wynagrodzenie łączne brutto : 8.750,00 PLN 

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

Fundacji, ani członkom Rady Fundacji z racji pełnionych funkcji. 

7. 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 2015 (ostatni dzień okresu sprawozdawczego) suma kwot 

zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji w tym banku wyniosła – 8.931,65 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 – 13.802,91 PLN, 

 łączna wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych wyniosła – 23.767,23 PLN. 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE  

I SAMORZĄDOWE 

W Okresie Sprawozdawczym fundacja nie realizowała zadań publicznych. 

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 2015 roku. 

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

W Okresie Sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 

Łódź, dnia 31.12.2016 

Zarząd Fundacji: 

 

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

Kamil Maćkowiak  Aldona Sołtysiak 

Prezes Zarządu Fundacji  Wiceprezes Zarządu Fundacji 
 

Załącznik nr 1 

- odpisy uchwał Zarządu  


