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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Animacji Marzeń za 2017 rok 
 

1/ Dane oraz cele Fundacji:  
a) Fundacja Animacji Marzeń  
- wpisana dnia 23.05.2017 r. do KRS po numerem 0000679343  
- z siedzibą 64-514 Lulinek, Obornicka 12  
- REGON 36733756000000 
- NIP 7872118561 
b) Zarząd Fundacji:  
- Krzysztof Szymański – prezes  
c) Rada Fundacji:  
 
d) Celem Fundacji jest: 
 działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, edukacji, pomocy w rozwoju umiejętności 
dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, artystów, seniorów, osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z 
niepełnosprawnościami - w dziedzinie fotografii cyfrowej oraz promocja tematu. 
 
 
2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.  
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu fotografii cyfrowej; 

 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu fotografii cyfrowej; 

 organizowanie i udział w imprezach takich jak: konkursy, wystawy, zawody, warsztaty; 

 organizacja konkursów, wystaw ww. tematyce 

 wykonywanie sesji zdjęciowych; 

 prowadzenie działalności promocyjnej fundacji; 

 wydawanie książek, albumów, broszur, pism, w szczególności o tematyce fotograficznej; 

 prowadzenie doradztwa w zakresie określonym celami Fundacji; 

 działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą zgodną z celami Fundacji; 

 informowanie o swojej działalności; 

 współpracę z przedstawicielami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, władzami 
gminnymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na terenie kraju i poza jego granicami 
w zakresie określonym celami Fundacji; 

 
Fundacja Animacji Marzeń: 
 -  założona aktem założycielskim w dniu 14. kwietnia 2017 roku przez Fundatora Krzysztofa Szymańskiego. 
 - wpisana do KRS w dniu 23 maja 2017 roku  - tym samy spełniając wymogi formalne do prowadzenia swojej 
działalności. 
 
W 2017 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacji przeprowadziła poniższe działania: 
I. Projektu „Lulinek w obiektywie” 
 
1. Rozpoczęcie działań Fundacji na terenie wsi Lulinek oraz Miasta i Gmin Szamotuły -  konsultacje z władzami 
wiejskimi i samorządowymi -  badania potencjału / konsultacje merytoryczne/  uzyskanie zgody kierunkowej na 
działanie ze strony sołtysa Lulinka. 
- uzgodnienia zakresu możliwych działań Fundacji z władzami wiejskimi i samorządowymi oraz określenie 
ścieżek procedowania – w celu uzyskania zgody i zainteresowania mieszkańców Lulinka i okolicznych wsi 
działaniami edukacyjnymi realizowane w wydzielonej części świetlicy wiejskiej w Lulinku prze Fundację 
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2. Konsultacje z beneficjentami / konsultacje społeczne.  
W sierpniu 2017 Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w świetlicy wiejskiej w Lulinku konsultacje społeczne 
z beneficjentami.   
W dniu 30 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi- ogłoszone uprzednio za pośrednictwem tablic 
informacyjnych we wsi Lulinek i Pamiątkowo, miejsc użytku publicznego. zapraszające mieszkańców na 
spotkanie i konsultacje społeczne dotyczące rozpoczęcia działań edukacyjnych przez Fundację. 
 -  W toku prowadzonych konsultacji i rozmów uzgodniono zgodę mieszkańców na działania edukacyjne oraz 
uzyskano zgodę mieszkańców na wykorzystanie części świetlicy wiejskiej celem prowadzenia zajęć 
fotograficznych w ramach projektu „Lulinek w obiektywie” oraz dostosowania przestrzeni przez Fundację na 
studio fotograficzne.  
- Rzeczona zgoda wraz z wnioskiem formalnym dt. użyczenia na rzecz Fundacji część świetlicy wiejskiej została 
złożona wraz z niezbędnymi dokumentami w dniu… do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. 
 -  w dniu 15 września 2017 r. Fundacja uzyskała zgodę ze strony Burmistrz MiG Szamotuły p. Włodzimierza 
Kaczmarka (kserokopia zgody stanowi załącznik nr 1do niniejszego sprawozdania) wydał zgodę  
- Komunikację wydarzenia Fundacja przedstawiła za pośrednictwem fun page Fundacji na Facebooku. 
Dodatkowo zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z częścią mieszkańców Lulinka w wyżej 
wymienionym temacie. 
2. Wrzesień 2017 – objęcie patronatem projektu „Lulinek w obiektywie” przez Burmistrz MiG Szamotuły p. 
Włodzimierza Kaczmarka. 
 
3.   Wrzesień / październik 2018 r.  
-  uzyskanie dofinansowania na remont i adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej na studio edukacyjno-
fotograficzne.  Przy wsparciu finansowym i zaangażowaniu w prace adaptacyjno –remontowe wolontariuszy 
Fundacji Stefana Bryły Banku Zachodniego WBK Fundacja Animacji Marzeń dokonała rewitalizacji i wyposażania 
dedykowanego pomieszczenie w świetlicy wiejskiej na studio dydaktyczno-fotograficzne. Pomieszczenie zostało 
odmalowane, wyposażone w wykładzinę oraz sprzęt fotograficzny w postaci: lampy błyskowe, softboxu, blend, 
zestawu do mocowanie tła, 3 sztuk tła fotograficzne, wyzwalacz do lamp foto, 2 stojaki fotograficzne. 
3. Listopada 2017 r. - rozpoczęcie cotygodniowych, minimum godzinnych zajęć fotograficznych dla dwóch grup 
beneficjentów: 
-  dzieci do klasy 4 SP 
- Młodzież i dorośli 
Podczas zajęć z fotografii uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie: budowy aparatu cyfrowych, posługiwania 
się zaawansowanymi funkcjami i możliwościami jakie dają współczesne aparaty fotograficzne, umiejętności 
pracy ze światłem, kadrowania zdjęć, umiejętności fotografowania przyrody, ludzi, przedmiotów, zwierząt w 
zależności od sytuacji i oświetlenia. 
W listopadzie 2017 r. również: 
 - fundacja przeprowadziła plener Fotograficzny „Grzybobranie” 
- zorganizował uroczyste otwarcie tzw przestrzeni fotograficznej w lulinku. W uroczystości wzięli udział między 
innymi: Z-ca Burmistrza MiG Szamotuły p. Dariusz Wachowiak, Dyr. Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie p. 
Alina Jankowska, Sołtys Wsi Lulinek Artur Piechaczyk, Rada Sołocka oraz uczestnicy zajęć i mieszkańcy wsi. 
4. W grudniu 2017 r.  Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w porozumieniu z władzami SP w Pamiątkowie - 
warsztaty fotograficzne dla klas VII Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie, w których wzięli udział uczniowie i 
opiekunowie  dwóch klas VII. 
5. Fundacja zorganizowała dwie bezpłatne okolicznościowe sesje fotograficzne dla mieszkańców gminy, z okazji 
rozpoczęcia działalności, i z okazji świąt Bożego Narodzenia. 
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Pozostałe działania Fundacji: 
 
II. W okresie sierpień - wrzesień 2018 Fundacja Animacji Marzeń przeprowadziła nieodpłatne działania w 
postaci: 
 
- wykonania portretowej sesji fotograficznej dla pracowników Departamentu Jakości Banku Zachodniego WBK 
 
III. W okresie wrzesień -   grudzień 2017 r. Fundacja wspierała i promowała wydarzenia sportowe, których 
celem była popularyzacja sportu dzieci i młodzieży (zapasy) oraz sportu i aktywizacji osób z 
niepełnosprawnościami: 
 -  15-17 września 2017 Radom / 11-12 listopada Warszawa Hala Ursynów – realizacja fotorelacji z rozgrywek 
Polskiej Ligi Rugby na Wózkach oraz rozgrywek Pucharu Polski Rugby na wózkach -  dokumentacja wydarzeń 
dostępna na funpage Fundacji 
- 18 listopada 2017 - Plewiska- XIII Turnieju o Puchar Dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Plewiskach oraz VIII 
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Komorniki w zapasach w stylu wolnym i zapasach dziewcząt w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach – dokumentacja fotograficzna dostępna na fun page Fundacji 
- 12 grudzień 2017r. - Kiekrz – fotorelacja zawodów w zapas dzieci i młodzieży o puchar Prezesa UKS Kiekrz. 
IV. Wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych: 
- 7 października 2017r.  - Piła -  udział w międzynarodowym „Światowy Spacerze Fotograficzny – Photo walk”.  
 - 17 grudnia 2017r. - Pamiątkowo - dokumentacja fotograficzna z Koncertu świątecznego w Szkole 
Podstawowej w Pamiątkowie – „Muzyka Łączy Pokolenia” 
dokumentacja fotograficzna dostępna na fun page Fundacji na FB 
 
3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.  
Fundacja nie  podjąła żadnej uchwały w 2017r.  
 
5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych 
świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń.  
W 2017 roku Fundacja pozyskała kwotę 5’000,00 zł, z funduszu założycielskiego; 
100 zł, darowizny od Karoliny Ptak. 
 
6/ Informacja o poniesionych kosztach na:  
- realizację celów statutowych 3532,29zł,  
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 184,64 zł,  
- działalność gospodarczą 0,00 zł,  
- pozostałe koszty  0,00 zł. 
W 2017 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 3532,29 zł . 
 
7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.  
Do realizacji swoich celów statutowych w 2017 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała 
wynagrodzeń z tego tytułu.  
 
8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.  
Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2017 roku nie pobierał wynagrodzenia.  
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9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.  
W 2017 roku Fundacja nie wypłacała należności z tytułu umów cywilno-prawnych.  
 
10/ Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek.  
W 2017 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.  
 
11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.  
W 2017 roku Fundacja posiadała jeden rachunek bankowy nr: 55 1090 1362 0000 0001 3460 2210 w 29 

Oddziale w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK. Na rachunek wpłacony został fundusz założycielski kwocie 

5’000,00 zł oraz darowizna w wysokości 100zł. Rachunek jest wykorzystywany do bieżącej działalności Fundacji. 

Na dzień 31.12.2017, kwota na koncie fundacji wynosiła:1’396,14 

12/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.  

W 2017 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.  

13/ Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowych na to nabycie.  
W 2016 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
14/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.  
W 2016 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.  
 
15/ Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych.  
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych 
dla celów statystycznych:  
a) wartość aktywów na dzień 31.12.2017 roku: 1’396,14 zł,  

b) wartość zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku: 0,00 zł.  
 
16/ Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.  
W 2016 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.  
 
17/ Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
W 2017 roku na Fundacje nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe; złożone zostało zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2017 rok.  
 
18/ W 2017 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  
 
Prezes Fundacji 
Krzysztof Szymański  
Lulinek, dnia 5 Stycznia 2017 

 


