
Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci
Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Hubnera

za rok 2016

Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Hubnera
zarejestrowana w KRS dnia 17.06.2013 r. - KRS nr 0000466044
REGON 146729386, NIP 52S2556917

Zarz^d Fundacji:
Jan Buchwald - prezes Zarzqdu
Bozena Suchocka - Kozakiewicz - czlonek zarz^du (od 6.11.2014)
Jaroslaw Kilian - czlonek Zarz^du
Posiedzenia Zarzqdu odbyly sie; w dniach 22 lutego, 13 czerwca oraz 28 listopada 2016
roku.

Rada Fundacji:
Barbara Borys-Dami^cka
Ewa Dalkowska
Joanna Huebner - Wojciechowska (przewodnicz^ca)
Krystyna Janda
Janusz Gajos
Kazimierz Kaczor
Stanislaw Radwan
Jacek Sieradzki
Allan Starski
Posiedzenie Rady odbylo si$ w dniu 22 lutego 2016 roku.

I. Fundacja prowadzila w 2016 roku dzialalnosc, zwi^zanq. ze swoim statutem
w nastejDuj^cych obszarach:

1. Organizacja III edycji Nagrody im. Zygmunta Hubnera CZLOWIEK TEATRU 2016.

a/ ogloszenie o konkursie i przyjmowanie zgloszen kandydatow

b/ uzyskanie patronatu honorowego i nagrody fmansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

c/ posiedzenie kapituly Nagrody w dniu 22.02.16 roku, ktore wylonilo laureata III edycji,
zostal nim Jerzy Trela

d/ uroczystosc wr^czenia Nagrody w dniu 21 marca 2016 roku w Teatrze Powszechnym
im. Zygmunta Hubnera, wsparcie finansowe Urzedu m. st. Warszawy, nagroda finansowa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla laureata w wysokosci 15 000 zl.

2. Publikacja ksi^zki Zygmunta Hubnera Sztuka rezyserii — realizacja w 2016 roku.
Koszt2554,19zl.

a/ dofinansowanie zadania realizowanego ze srodkow, pozostaj^cych w dyspozycji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Literatura, projekt trzyletni,
dofinansowanie w roku 2016 w wysokosci 1 040,00 zl.

b/ udzial wlasny Fundacji: ze srodkow wlasnych w wysokosci 14,19 zl, ze sprzedazy ksiqzek
w wysokosci 1 500,00 zl.

c/ sprzedaz l^cznie od poczajku projektu w wysokosci 4 006 zl.



d/ zakonczenie 3-letniego projektu z dniem 30.06.2016

3. Realizacja projektu artystyczno-edukacyjnego ,,Podziel sie swoim talentem 2016".
Koszt21 460,96 zl.

a/ dofinansowanie zadania przez Fundacje PZU, w wysokosci 21 364,26 zl

c/ udzial wlasny Fundacji w wysokosci 96,7 zl.

d/ realizacja projektu w Pultusku - czerwiec 2016.

4. Kontynuacja wspolpracy przy realizacji filmu dokumentalnego: Zygmunt Hiibner - gra z
rzeczywistosciq

a/ wspolpraca z rezyserem i producentem

5. Nieodplatne pozyskanie od p. Joanny Huebner-Wojciechowskiej praw majatkowych do
utworow i wizerunku Zygmunta Hiibnera, wykorzystywanych w filmic.

6. Podpisanie umowy koprodukcyjnej z Endorfina Studio Marta Golba - producentem
wiodacym filmu.

6. Przygotowanie IV edycji Nagrody im. Zygmunta Hiibnera CZLOWIEK TEATRU 2017.

a/ ogloszenie o konkursie i przyjmowanie zgloszen kandydatow

b/ uzyskanie patronatu honorowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

c/ uzyskanie zapewnienia srodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowy
wymiar nagrody w wysokosci 15 000 zl

d/ podjecie wspolpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hiibnera przy organizacji
uroczystosci wreczenia Nagrody w dniu 27 marca 2017 roku.

8. Na zaproszenie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Prezes Fundacji
kontynuowal udzial w pracach zespolu, w ktorym znalezli sie przedstawiciele wszystkich
dzialajacych w obszarze polskiego teatru zwiazkow i stowarzyszefi, a takze reprezentanci
roznych organizacji pozarzadowych, rezyserzy, dyrektorzy teatrow, towarzyszacy teatrowi
publicysci oraz specjalisci w dziedzinie socjologii, prawa i ekonomii oraz MKiDN.
Zespol, badajqc prawo, regulujqce dzialalnosc teatru w Polsce i praktyk^ jego
stosowania, pracowal nad katalogiem dobrych praktyk we wspoldzialaniu
organizatorow i teatrow. Efektem prac byl zbior dobrych praktyk, opisujacych
Sposob wytaniania dyrektora instytucji artystycznych (teatru), a takze projekt
wzorcowej - Umowy w sprawie warunkow organizacyjno-finansowych dziatalnosci
teatru orazprogramu jego dziatania.

Efekty pracy zespolu zostaly przedstawione przedstawicielom samorzqdow
wojewodzkich i miejskich - organizatorom, zyskujqc ich zrozumienie i przychylnosc.
Zostalo przygotowane porozumienie, dotyczqce stosowania katalogu przez
zainteresowane strony.

9. W roku 2017 Fundacja bedzie kontynuowala rozpocz^te i podejmowala nowe zadania
zgodnie ze swoim statutem.

II. Obsluge ksi^gow^ Fundacja prowadzila we wlasnym zakresie.

III. Fundacja nie zatrudnia pracownikow etatowych, a czlonkowie zarz^du i rady z tytulu
pelnionych funkcji nie pobieraj^ swiadczen pienieznych.



IV. Fundacja nie podj^la dziatalnosci gospodarczej. W dniu 28.11.2016 ziozyla wniosek
o zawieszenie dzialalnosci gospodarczej na 24 miesiace.

V. Srodki pieni^zne Fundacji ulokowane s^ na rachunku bankowym w PKO BP SA
o numerze: 54 1020 1169 0000 8002 0195 8024.

NIP


