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PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Zarzad Fundacji:

Jan Buchwald - prezes Zarzadu

Wojciech Adamczyk - czlonek Zarzadu

Jaroslaw Kilian - czlonek Zarzadu

Bozena Suchocka - Kozakiewicz - czlonek zarzadu

Posiedzenie Zarzadu odbylo si§ w dniu 17 lutego 2020 roku. W zwia_zku z sytuacj^ epidemiologiczna^
dalsze prace zarzqdu prowadzone byty w formie konsultacji i uzyskiwania konsensusu droga^
mallow^.

Rada Fundacji:

Barbara Borys-Damiecka

Ewa Dalkowska

Joanna Huebner - Wojciechowska (przewodniczaca)

Krystyna Janda

Janusz Gajos

Kazimierz Kaczor

e+ • t T> i 'Stamslaw Radwan

, o- , , - •Jacek Sieradzki

Allan Starski

Posiedzenie Rady odbylo si$ w dniu 24 lutego 2020 roku.



I. Fundacja prowadzila w 2020 roku dzialalnosc, zwiazan^ ze swoim statutem
w nastepujacych obszarach:

1. Organizacja VII edycji Nagrody im. Zygmunta Hubnera CZLOWIEK TEATRU 2020.

a/ ogloszenie o konkursie i przyjmowanie zgloszen kandydatow

b/ posiedzenie kapituly Nagrody w dniu 24.02.20 roku, ktore wylonilo laureata VII edycji,
zostala nim Dorota Buchwald

c/ uroczystosc wr^czenia Nagrody planowana w dniu 23 marca 2020 w Teatrze Powszechnym
im. Zygmunta Hubnera nie odbyla sie w zwiazku z zamkni^ciem teatrow z powodu pandemii.
W rezultacie wr^czenie Nagrody nastapito w dniu 21 wrzesnia 2020 w Teatrze Powszechnym
im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

d/ uroczystosc uzyskala wsparcie finansowe Urzedu m. st. Warszawy w postaci dotacji, nagroda frnansowa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla laureata w wysokosci 15 000 z! (10 000 zl
z przekazanych w roku 2020 oraz, na podstawie decyzji zarzadu, 5 000 zl z przekazanych w roku 2019.

2. przyznano takze po raz pierwszy Wyroznienie im. Zygmunta Hubnera ZLOTY PROLOG dla tworcy
na poczqtku drogi, ktory w nowatorski, sobie wlasciwy sposob, realizuje hiibnerowskie idee teatru.
Laureatkgf I edycji Wyroznienia zostala Magdalena Drab.

3. Prace przygotowawcze VIII edycji Nagrody im. Zygmunta Hubnera CZLOWIEK TEATRU 2021.

a/ podj^cie wspolpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hubnera przy organizacji
uroczystosci wr^czenia Nagrody w 2021 roku. Decyzja o przelozeniu uroczystosci wreczenia Nagrody
oraz Wyroznienia im. Zygmunta Hubnera na wrzesien 2021.Wystapienie o dotacje m.st. Warszawy.

b/ wystapienie o srodki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowy wymiar nagrody

c/ ogloszenie o konkursie i przyjmowanie zgloszen kandydatow

5. W roku 2021 Fundacja bedzie kontynuowala rozpoczete 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 zarzadu i rady z tytulu
pelnionych funkcji nie pobieraj^ swiadczeh pieni^znych.

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

Ernes Zarzadu
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