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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Animacji Marzeń za 2018 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 o 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 2018 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacja przeprowadziła poniższe działania: 
 
I. Styczeń - lipiec 2018 r Projekt „Lulinek w obiektywie” - kontynuacja 
- Styczeń - Czerwiec 2018 r. - kontynuacja cotygodniowych, minimum godzinnych zajęć fotograficznych dla 
dwóch grup beneficjentów: 

-  dzieci do klasy 4 SP 
- Młodzież i dorośli 
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Podczas zajęć z fotografii uczestnicy zdobyli 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. Zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Lulinku. 
- 21 maja 2018r. – Poznań – warsztaty fotograficzne dla dzieci klasy 2-giej w Prywatnej Szkole Podstawowej 
„Gaudim et Studium”. 
- lipiec 2018r.  fundacja przeprowadziła plener Fotograficzny „w Chrzypsku Wielkim” 
 
II. W okresie marzec - wrzesień 2018 Fundacja Animacji Marzeń nawiązała Partnerską współpracę z Poznańskim 
Stowarzyszeniem Żużla: 
- W ramach współpracy fundacja prowadziła relacje fotograficzne z rozgrywek II ligi Żużla w Poznaniu w sezonie 
2018 
- Fundacja wykonywała również zdjęcia na cele reklamowe i marketingowe dla PSŻ. 
 
III. We wrześniu 2018r. Fundacja Animacji Marzeń wzięła udział w akcji Razem łatwiej: 
- 3 września 2018r. odbyła się specjalna sesja fotograficzna dla Mam z Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem 
„Razem Łatwiej”. Sesja odbyła się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Fundacja wykonała profesjonalne 
zdjęcia dla 3 uczestniczek akcji Razem Łatwiej. 
 
IV. We wrześniu 2018r. Fundacja Animacji Marzeń wzięła udział w projekcie Kultura Włączania 
 - 8 września 2018r. realizowany był projekt Kultura Włączania organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury 
w Sokołowie Podlaskim, mający na celu integrację osób z niepełnosprawnością. Fundacja w ramach projektu 
wystawiła plenerowe studio fotograficzne udostępnione dla wszystkich chętnych uczestników projektu. 
 
V. W październiku 2018r. Fundacja Animacji Marzeń zainicjowała nowy projekt fotograficzny Fotosafari 
- 20 października 2018r. Fundacja Animacji Marzeń zorganizowała plener fotograficzny na terenach ziemi 
konińskiej dla podopiecznych Fundacji imienia Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej i Fundacji Polska Bez Barier. 
Był to plener dedykowany osobą z niepełnosprawnościami. 
- 27-28 października 2018r. Fundacja Animacji Marzeń zorganizowała Fotosafari Pradoliną Noteci. Były to 
terenowe warsztaty fotograficzne na terenach Puszczy Noteckiej. 
- 15 grudnia 2018r. Fundacja Animacji Marzeń zorganizowała Fotosafari Nad Jeziorami Ziemi Pałuckiej. Były to 
terenowe warsztaty fotograficzne. 
 
VI. Fundacja wspierała i promowała wydarzenia sportowe, których celem była popularyzacja sportu dzieci 
 i młodzieży (zapasy) oraz sportu żużlowego: 
- 10 luty 2018 - Poznań- dokumentacja fotograficzna z Memoriału Bogdana Brody w zapasach w stylu wolnym i 
zapasach dziewcząt w sali sportowej klubu sportowego Sobieski Poznań . 
- 26 marca 2018r. – Poznań - dokumentacja fotograficzna z pierwszego oficjalnego treningu PSŻ. 
- 8 kwietnia 2018r. – Poznań - dokumentacja fotograficzna z oficjalnego otwarcia sezonu żużlowego 2018 w 
Poznaniu. 
- 22 kwietnia 2018r. – Poznań - dokumentacja fotograficzna z meczu żużlowego PSŻ – Stal Rzeszów. 
- 13 maja 2018r. – Poznań - dokumentacja fotograficzna z meczu żużlowego PSŻ – Ostrowia. 
- 1 lipca 2018r. - Poznań - dokumentacja fotograficzna z meczu żużlowego PSŻ – Kolejarz Rawicz. 
- 29 lipca 2018r. - Poznań - dokumentacja fotograficzna z meczu żużlowego PSŻ – Polonia Bydgoszcz. 
- 19 sierpnia 2018r. - Poznań - dokumentacja fotograficzna z meczu żużlowego PSŻ – KSM Krosno. 
- 24 listopada 2018 - Poznań- dokumentacja fotograficzna z XIV Turnieju Zapaśniczego o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Plewiskach oraz X Turnieju Zapaśniczego o Puchar Wójta Gminy Komorniki. 
- 18 grudzień 2018r. - Kiekrz – fotorelacja zawodów w zapasach dzieci i młodzieży o puchar Prezesa UKS Kiekrz.  
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VII. Wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych: 
- 27 stycznia 2018r.  - Szamotuły -  dokumentacja fotograficzna z Koncertu Karnawałowego w Szkole Muzycznej 
imienia Wacława z Szamotuł. 
- 12 maja 2018r. – Licheń - dokumentacja fotograficzna z pielgrzymki dzieci komunijnych do Lichenia. 
 
Dokumentacja fotograficzna powyższych działań Fundacji Animacji Marzeń dostępna jest  
na fun page Fundacji - facebook.com/FundacjaAM/ 
 
3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.  
Fundacja nie  podjęła żadnej uchwały w 2018r.  
 
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 2018 roku Fundacja pozyskała kwotę 780 zł z umowy NR A/16/2018  zł, od Urzędu Miasta i Gminy w 
Szamotułach (fundacja zwróciła całą kwotę wraz z odsetkami w kwietniu 2019r.) 
 
6/ Informacja o poniesionych kosztach na:  
- realizację celów statutowych 1588,73zł,  
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, abonament za hosting, pocztowe, itp.) 207,65 zł,  
- działalność gospodarczą 0,00 zł,  
- pozostałe koszty  0,00 zł. 
W 2018 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 1588,73 zł . 
 
7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.  
Do realizacji swoich celów statutowych w 2018 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała 
wynagrodzeń z tego tytułu. W 2018 roku fundacja pozyskała jednego wolontariusza. 
 
8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.  
Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2019 roku nie pobierał wynagrodzenia.  
 
9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.  
W 2018 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 2018 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.  
 
11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.  
W 2018 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 wpłacona została kwota 780 zł z umowy NR 

A/16/2018  zł, od Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach (fundacja zwróciła całą kwotę wraz z odsetkami w 

kwietniu 2019 r.) Rachunek jest wykorzystywany do bieżącej działalności Fundacji. Na dzień 31.12.2018r., 

kwota na koncie fundacji wynosiła: 379,76 zł. 
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12/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.  

W 2018 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 2018 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
14/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.  
W 2018 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 31.12.2018 roku: 379,76 zł,  

b) wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018 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 2018 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 2018 roku na Fundacji nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe;  
 
18/ W 2018 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  
 
Prezes Fundacji 
Krzysztof Szymański  
Lulinek, dnia 3 marca 2018 r. 

 


