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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI  HOTHAUS – FUNDACJI Wojciecha Terechowicza 

 ZA ROK 2015 
 

1. Dane organizacji 
Hothaus – Fundacja Wojciecha Terechowicza 
Siedziba: 31-057 KRAKÓW, ul. Izaaka 3/14 
tel.: 602 12 86 83 
kontakt@hothaus.org 
www.hothaus.org 
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2010 
Numer KRS: 0000347269 
REGON: 121217651 
Zarząd Fundacji: 
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz  
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek, 
                                  Katarzyna Józefa Deszcz, Aleksander Jerzy Kopański 
 1(a) Cele statutowe 

 Rozwój działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury, zarówno polskiej jak i europejskiej, światowej i ponadnarodowej, 

 Prowadzenie edukacji i informacji kulturalnej jak również badań naukowych w zakresie 
dziedzictwa narodowego jak i ponadnarodowego, 

 Kreowanie zainteresowania kultura i sztuką,  

 Promocja zarówno polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu dziedzictwa 
europejskiego  i światowego jak i dziedzictwa narodowego innych kultur i narodów 
świata, mająca na celu integrację i zbliżenie różnych kultur i narodów świata, 

 Wspomaganie i inspirowanie w sferze kultury i dziedzictwa narodowego narodów 
świata ruchów społecznych i innych organizacji pozarządowych 

 
2. Informacje o działalności statutowej w 2015r. 
Cele statutowe Hothaus – Fundacji Wojciecha Terechowicza zostały w ubiegłym roku zrealizowane 
w ramach następujących projektów i przedsięwzięć: 
 

1. Współpracując ze Specjalistycznym Szpitalem  im dr Józefa Babińskiego w Krakowie i 

Warsztatami Terapii Zajęciowej Fundacja : 

 Prowadziła bezpłatnie regularne zajęcia z dramy i teatralne 

 Zrealizowała projekt pt: Wariat i zakonnica, na podstawie tekstu S. I. Witkacego. 

Projekt zrealizowano w formie słuchowiska radiowego oraz pokazu kolaży 

wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Istotną częścią projektu 

było też wykonie 1500 fotografii z udziałem pacjentów. Sesje fotograficzne służyły 

uruchomieniu i utrwaleniu ekspresji ciała. Fotosy zostały wykorzystane w sesjach dot. 

Analizy wizerunku i umiejętności wyrażania się poprzez ciało.  

 Fundacja w pełni pokryła koszty realizacji oraz zaprosiła do współpracy następujące 

podmioty, które uczestniczyły w projekcie nie pobierając wynagrodzenia: 

 Fundacja „siedem poziomów” 

 Foto Studio Viktor 

 Stowarzyszenie na rzecz osób chorych psychicznie „Varia” 

mailto:kontakt@hothaus.org


                                                                        Kraków, 15.06.2016r 
1. Fundacja za własne środki urządziła w pełni wyposażony kameralny teatr szkolny w  Szkole 

Open Future w Krakowie przy ul. Kwiecistej 25. Fundacja prowadziła w szkole zajęcia z 

Teatru Rodzinnego, Teatralnego Studia Młodzieżowego, oraz zajęcia z dramy dla osób 

dorosłych. Fundacja realizowała projekt przez 6 msc.  

2. Fundacja wsparła prywatną inicjatywę młodych tancerzy Karola Miękiny i Katarzyny Kleszcz 

utworzenia Studia Tańca OFFicyna w Krakowie. Fundacja wyposażyła Studio na zasadzie 

bezpłatnego użyczenia w podłogę baletową o wymiarach 70 m2, dwa drągi baletowe,  pełne 

nagłośnienie i elementy wyposażenia wnętrz.  

3. Fundacja wsparła działania amatorskiego Teatru „Sztolnia” z Wieliczki poprzez 

przeprowadzenie serii bezpłatnych warsztatów, oraz przygotowaniu spektaklu pt: „O Bogu i 

człowieku”. Fundacja zapewniła pomoc merytoryczną w postaci reżysera, scenografa oraz 

udostępniła bezpłatnie kostiumy i rekwizyty niezbędne do realizacji projektu.  

4. Fundacja wesparła działania Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Zakładu 

Dydaktyki Medycznej, poprzez bezpłatne przygotowanie aktorów do wykonania symulacji 

pacjentów. Fundacja przy realizacji projektu ściśle współpracowała z Fundacją „Zdrowy 

Kontakt” 
5. Fundacja wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie 

zrealizowała projekt edukacyjny w formie spektaklu pt: „Wędrówki Kropelki”. Roczny projekt 

zakłada wykonanie ok . 100 spektakli dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

6. Fundacja  podjęła współpracę z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie Kołem Naukowym w celu prowadzenia regularnych zajęć 

dramy dla studentów Wydziałów Malarskiego i Edukacji Artystycznej 

7. Fundacja podpisała porozumienie z Fundacją Pomocy chorym Psychicznie im. Tomasza 

Deca w celu przekazania następującego dobra:  

 Uprawnienie do używania nazwy „Festiwal sami z siebie przegląd sztuki 

bezpretensjonalnej” 

 Uprawnienie do samodzielnego organizowania festiwalu z zachowaniem 

dotychczasowej idei i formuły przeglądu.  

8. Fundacja wspierając działania studentów  wydziału Malarstwa i Edukacji Artystycznej 

Uniwersytetu Pedagogicznego bezpłatnie przygotowała studentów do wystąpienia w dwóch 

preformatywnych wydarzeniach na Międzynarodowym Festiwalu Perfomedia 2015 

9. Fundacja wzięła aktywny udział w przygotowaniach do realizacji Międzynarodowego 

Festiwalu Perfomedia 2015 w Krakowie 

10. Fundacja wzięła udział w  Międzynarodowym Festiwalu Perfomedia 2015 w Krakowie 

pokazując wydarzenie performatywne pt: „Bez Ciebie usycha moja dusza”. Wydarzenie było 

połączeniem działań artystów zajmujących się wykonywaniem klasycznym muzyki baroku, 

tancerzy tańca współczesnego oraz aktorów amatorów.  

11. Fundacja wsparła Ośrodek Dokumentacji Tadeusza Kantora Cricoteka  poprzez dwukrotne 

bezpłatne wypożyczeniu kostiumów i rekwizytów na warsztaty aktorskie prowadzone przez 

byłych aktorów Tadeusza Kantora.  

12. Fundacja wspierając działania studentów  wydziału Malarstwa i Edukacji Artystycznej 

Uniwersytetu Pedagogicznego bezpłatnie przygotowała studentów do wystąpienia w  

spektaklu  „Ożywienie obrazu Tryptyk z klasztoru Św. Katarzyny na Synaju z XII w. Spektakl 

został zaprezentowany dwukrotnie: 20.03 w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu, oraz w 

Rektoracie Matki Bożej Częstochowskiej w Kobierzynie. 
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13. Fundacja we współpracy z agencją Melpomena wykonała spektakl muzyczny „Kto dziś 

śpiewa takie piosenki” dla jednego z warszawskich kół seniora.   
14. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła 4 dniowe warsztaty interdyscyplinarne dla 

instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z klubów jednostek wojskowych będących w 

obszarze oddziaływania klubu dg rsz, podległych dowódcy generalnemu rodzajów sił 

zbrojnych.  

15. Fundacja rozpoczęła przygotowania do zrealizowania za własne środki projektu w postaci 

spektaklu pt: „Święci nie błyszczą”. Za Choreografię spektaklu odpowiedzialny będzie 

Aleksander Kopański, za dramaturgię Wojciech Terechowicz. Fundacja zleciła aranżację 9 

utworów barokowych Panu Tomaszowi Boruchowi. Do realizacji zaproszeni będą 

następujący wykonawcy: Przemysław Hanaj, Karol Miękina, Bartosz Kwapień. Premiera 

przewidywana wiosna 2016 r.  

16. Fudacja wzięła aktywny udział na IV Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej  z 
cyklu Psychiatria i Sztuka pt : „Znaki i Symbole w arteterapii” Do udziału w konferencji 
wydelegowano członka zarządu Panią Żanetę Groborz -  Mazanek która wygłosiła wykładu 
pt: „Kształty tajemnicy. Interpretacja wybranych dzieł Adama Dembińskiego i Karola Wójciaka 
w świetle Jungowskiej psychologii analitycznej i psychologii sztuki.”  

17. Fundacja podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” w celu 
organizowania Brave Festiwal w Krakowie lub Wieliczce.  

18. Fundacja przygotowała bezpłatnie  koncert muzyki wokalnej „MUZYKA I MIŁOŚĆ”. Do 
realizacji koncertu zaproszono Panią Żanetę – Groborz Mazanek, tegoroczna absolwentke 
akademii Muzycznej w Krakowie Katarzynę Sobek i Grzegorza Brajnera. Koncert odbył w 
Muzeum w Rybniku.  

19. Fundacja Nawiązała współpracę z Śródmiejską Biblioteką Publiczną w celu realizacji imprezy 

plenerowej  w ramach akcji Narodowe Czytanie.  

20. Fundacja wspierając edukacje artystyczna młodych artystów nawiązała współpracę z 

PODHALAŃSKIM STOWARZYSZENIEM „NASZA CHATA” w celu zrealizowania zajęć 

edukacyjnych dla Akadii Mierzwińskiej. 

21. Fundacja wzięła udział  w spotkaniu pt: „Otwórzmy drzwi schizofrenii” organizowanym przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Fundacja zaprezentowała film „Młotowsrząsy” oraz 
wydelegowała Wojciecha Terechowicza jako przedstawiciela fundacji do wygłoszenia 
referatu o współpracy z osobami chorującymi psychicznie na gruncie sztuki.  

22. Fundacja przygotowała koncert pt: „Muzyka na trzy instrumenty – koncert pieśni i arii” . Za 
przygotowanie koncertu odpowiedzialna była członek  zarządu Pani Żaneta Groborz-
Mazanek. Koncert odbył się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, 23 listopada 2015 r. godz. 18.00 
i miał na celu upowszechnianie klasycznej muzyki wokalnej w małych ośrodkach.  

23. Fundacja nawiązała współpracę z instytucjami pozarządowymi : 

 Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca 

 Stowarzyszenie na rzecz osób chorych psychicznie “Varia”  

 Fundacja Zdrowy Kontakt 

 Stała współpraca z Warsztatem  Terapii zajęciowej 

 Rektorat Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie Kobierzynie 

 Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 

 Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka 

 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 
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 Studio Tańca Officyna 

 Podhalańskie Stowarzyszenie „Nasza Chata” 

 Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Ośrodek Dokumentacji Tadeusza Kantora Cricoteka  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie  

 Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, Zakład Dydaktyki Medycznej, 

 Szkoła Open Future International School  

 Firma Foto Viktor 

24. Wystosowanie bezpłatnych  zaproszeń na spektakle i działania artystyczne do : 

 Ośrodków Opiekuńczo Wychowawczych 

 Domów Pomocy Społecznej 

 Instytucji działających na rzecz osób chorych 

 Specjalistycznego Szpitala im. dr Józefa Babińskiego 

25. Fundacja  realizowała następujące programy szkoleniowe 

 Teatralne Studio Młodzieżowe dla dzieci 8-17 lat 

 Teatr Rodzinny dla dzieci 3 – 7 lat i ich rodziców 

 Zajęcia teatralne z Grupą Form Dramatycznych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej 

 Zrealizowano 20 warsztatów artystycznych (aktorskich, tanecznych, plastycznych) dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 Wdrożono autorki program dramy dla osób dorosłych autorstwa Wojciecha 

Terechowicza 

 
3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy. 
 
4) Odpisy uchwał  Zarządu Fundacji w 2015r: 
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UCHWAŁA Nr 46 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z   29 stycznia 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i  Wojciech Terechowicz, podejmują 

jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. W ramach bezpłatnej współpracy z  Warsztatami Terapii Zajęciowej przy 

Specjalistycznym Szpitalu im. dr J. Babińskiego Fundacja rozpocznie przygotowania do 

nagrania słuchowiska w oparciu o tekst „Wariat i Zakonnica” Stanisław Ignacy 

Witkiewicza. Celem projektu jest nagranie słuchowiska oraz przygotowanie warstwy 

wizualnej w oparciu o zdjęcia z udziałem aktorów odnoszące się do treści dramatu. 

Fundacja zapewni reżysera nagrania, zorganizuje próby, osobę odpowiedzialną za 

nagranie, osobę odpowiedzialną za  wykonanie dokumentacji fotograficznej a także 

zdjęć artystycznych które wykorzystane będą podczas prezentacji słuchowiska. 

Termin zakończenia projektu – jesień 2015r.   

2. Fundacja będzie prowadziła bezpłatnie zajęcia Teatru Rodzinnego w wymiarze 1,5h  

             tygodniowo w przestrzeni teatru przygotowanego przez Fundację w Szkole Open   

             Future w Krakowie przy ul. Kwiecistej 25. Fundacja podpisze stosowne dokumenty  

             odnośnie zawiązanej współpracy. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Terechowicz.  

 

 

……………………………..                                                         ………………………………… 
Wojciech Terechowicz                                                    Dominika Sigsworth 

 

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

Żaneta Groborz  - Mazanek                                            Adam Mistela 

 

…………………………………….. 

Katarzyna Deszcz 
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UCHWAŁA  
Fundatora „Hothaus” – Fundacji 

Wojciecha Terechowicza 

W sprawie odwołania członków Zarządu i powołania nowych członków Zarządu 

„HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

 

Wojciech Terechowicz jako Fundator „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza w dniu 

14.02.2015r podejmuje następującą uchwałę zgodnie z § 15 statutu: 

1. Zwolnieniu z pełnionej funkcji Członka Zarządu pani Dominiki Doroty Sigsworth z 

dniem 14.02.2015r. 

2.  Zwolnieniu z pełnionej funkcji Członka Zarządu Pana Adama Mistela z dniem 

14.02.2015r .  

3. Powołaniu na Członka Zarządu Pana Aleksandra Jerzego Kopańskiego PESEL: 

79021809170 z dniem 14.02.2015r.  

4. Złożenie Wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym dot. 

zmian w składzie Zarządu Fundacji 
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UCHWAŁA Nr 48  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  01 lutego 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. O rozpoczęciu działań zmierzających do uruchomienia programu dramy 

według autorskiego projektu Wojciecha Terechowicza.  

2. Podpisanie umowy przez fundację oraz :Stowarzyszenie na rzecz osób 

chorych psychicznie „Varia”, fundacją „Siedem poziomów” , firmą Foto Studio 

Victor celem zrealizowania słuchowiska radiowego „Wariat i zakonnica” z 

warsztatami Terapii Zajęciowej przy  specjalistycznym Szpitalu im. J. 

Babińskiego.  

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 49  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  04 marca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. O bezpłatnym przygotowaniu spektaklu  „Ożywienie obrazu Tryptyk z 

klasztoru Św. Katarzyny na Synaju z XII w. spektakl zostanie przygotowany ze 

studentami Koła naukowego wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie w ramach współpracy o bezpłatnym prowadzeniu warsztatów 

dramowych i teatralnych. Spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie 

:20.03 w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu, oraz w Rektoracie Matki Bożej 

Częstochowskiej w Kobierzynie.  

2. Podpisaniu umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka Akcyjna. Przedmiotem umowy jest określenie zasad wzajemnej 

współpracy stron przy opracowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, które będą prowadzone w formie spektaklu pt: Wędrówki 

kropelki.   

 

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 50  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  05 kwietnia 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Podpisanie porozumienia z fundacją Pomocy chorym Psychicznie im. 

Tomasza Deca w celu przekazania następującego dobra:  

 Uprawnienie do używania nazwy „Festiwal sami z siebie przegląd 

sztuki bezpretensjonalnej” 

 Uprawnienie do samodzielnego organizowania festiwalu z 

zachowaniem dotychczasowej idei i formuły przeglądu.  

2. Fundacja wesprze działania Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum, Zakładu Dydaktyki Medycznej, poprzez bezpłatne przygotowanie 

aktorów do wykonania symulacji pacjentów. Fundacja przy realizacji 

projektu będzie ściśle współpracowała z Fundacją „Zdrowy Kontakt” 

 

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 51  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  15 kwietnia 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Udział w Międzynarodowym festiwalu Perfomedia 2015 i 

przygotowaniu w ramach festiwalu spektaklu Teatru Hothaus pt: Bez 

ciebie usycha moja dusza” 

2. Bezpłatnego przygotowania dwóch preformatywnych wydarzeń ze 

studentami wydziału Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu 

Pedagogicznego na Międzynarodowy festiwal Perfomedia 2015 

3. O przeznaczeniu środków finansowych na wykupienie programu 

antywirusowego na komputery służbowe fundacji.  

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 52  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  16 czerwca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 przez Biuro 

O-mega. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2014. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

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

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              Katarzyna Deszcz 
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UCHWAŁA Nr 53  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  16 czerwca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Podpisanie umowy z Ośrodkiem dokumentacji Tadeusza Kantora 

Cricoteka  o bezpłatnym wypożyczeniu kostiumów i rekwizytów.  

2. Podpisanie umowy z MPWiK na wykonie spektaklu „Wędrówki 

Kropelki”  

3. Podpisanie umów z wykonawcami spektaklu „Wędrówki Kropelki” 

4. Zaprzestanie współpracy z Open Future International School w 

Krakowie i likwidacji teatru szkolnego przygotowanego przez 

fundację. 

5. Przygotowania artystycznego programu letniego warsztatów tańca 

oraz Survivalu Teatralnego 

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 54  

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  01 lipca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Wystosowanie do MPWiK oferty na wykonanie projektu zajęć edukacyjnych dla 

dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych w formie spektaklu pt:”Wędrówki 

Kropelki” 

2. Podpisania umowy z agencja Melpomena w Warszawie na wykonanie spektaklu 

dla tamtejszego koła seniorów.  

3. Rejestracji fundacji w the European Commission Authentication Servis  

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              

       

 

 



                                                                        Kraków, 15.06.2016r 

1 
 

UCHWAŁA Nr 55 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  14 lipca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Podpisanie umowy z MPWiK na całoroczną realizacje programu edukacyjnego w 

formie spektaklu „Wędrówki Kropelki” 

2. Podpisanie umowy na bezpłatne udostępnienie kostiumów i rekwizytów dla 

Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.  

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 56 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  14 lipca 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Wystosowanie oferty na wykonanie zamówienia:  

zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych dla 

instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z klubów jednostek wojskowych 

będących w obszarze oddziaływania klubu dg rsz, podległych dowódcy 

generalnemu rodzajów sił zbrojnych.  

2. Rozpoczęciu prób do spektaklu „Święci nie błyszczą”. Za Choreografię spektaklu 

odpowiedzialny będzie Aleksander Kopański, za dramaturgię Wojciech 

Terechowicz. Fundacja postanawia zlecić aranżację 9 utworów barokowych Panu 

Tomaszowi Boruchowi z którym podpisze stosowną umowę celem wypłacenia 

honorarium. Do spektaklu zaproszeni będą następujący wykonawcy: Przemysław 

Hanaj, Karol Miękina, Bartosz Kwapień. Premiera przewidywana wiosna 2016 r.  

 
 

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek                                              
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UCHWAŁA Nr 57 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  01 września 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Podpisanie umowy na  wykonanie zamówienia:  

zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych dla 

instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z klubów jednostek wojskowych 

będących w obszarze oddziaływania klubu dg rsz, podległych dowódcy 

generalnemu rodzajów sił zbrojnych 

2. Podpisanie stosownych umów z wykonawcami spektaklu „Wędrówki kropelki” 

3. Wydelegowanie członka zarządu Pani Żanety Groborz -  Mazanek do 

reprezentowania fundacji na IV Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-

Naukowej  z cyklu Psychiatria i Sztuka pt : „Znaki i Symbole w arteterapii”  i 

wygłoszenie wykładu pt: „Kształty tajemnicy. Interpretacja wybranych dzieł 

Adama Dembińskiego i Karola Wójciaka w świetle Jungowskiej psychologii 

analitycznej i psychologii sztuki.”  

4. Skierowanie wniosku do MPWiK o udostepnieniu materiałów reklamowych dot. 

spektaklu Wędrówki Kropelki” 

5. Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” w celu 

organizowania Brave Festiwal w Krakowie lub Wieliczce.  

6. Przygotowaniu i bezpłatnym  udziale członka zarządu Pani Żanety – Groborz 

Mazanek w koncercie muzyki wokalnej „MUZYKA I MIŁOŚĆ”. W koncercie wezmą też 

udział: Katarzyna Sobek i Grzegorz Brajner. Koncert odbędzie się 19 września w Muzeum 

w Rybniku.  

 

 
 

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

Wojciech Terechowicz                                                    Aleksander Jerzy Kopański 

 

………………………………                                                     

Żaneta Groborz  - Mazanek          
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UCHWAŁA Nr 58 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 

z  30 października 2015 roku 

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) 

zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, 

Aleksander Jerzy Kopański  Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą 

uchwałę: 

1. Podpisanie umowy o pracę z Wojciechem Terechowiczem od dnia 01.11.2015r. 

2. Nawiązanie współpracy z Śródmiejską Biblioteką Publiczną w celu realizacji 

imprezy plenerowej  w ramach akcji Narodowe Czytanie.  

3. Nawiązaniu współpracy z Teatrem Sztolnia w celu wsparcia działań artystycznych 

teatru, przeprowadzenia warsztatów teatralnych oraz realizacji spektaklu „O Bogu 

i człowieku”. Fundacja bezpłatnie przeprowadzi te działania i udostępni kostiumy i 

rekwizyty potrzebne do realizacji spektaklu. Spektakl zostanie zaprezentowany w 

siedzibie CKIT w Wieliczce 

4. Nawiązanie współpracy z PODHALAŃSKIM STOWARZYSZENIEM „NASZA CHATA” w 

celu zrealizowania zajęć edukacyjnych dal Akadii Mierzwińskiej. 

5. Podpisanie umowy z Panem Wacławem Niedźwiedziem w celu realizacji programu 

edukacyjnego dla Arkadii Mierzwińskiej.  

6. Udziale w spotkaniu pt: „Otwórzmy drzwi schizofrenii” organizowanym przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Fundacja zaprezentuje film 

„Młotowsrząsy” oraz wydeleguje Wojciecha Terechowicza jako przedstawiciela 

fundacji do wygłoszenia referatu o współpracy z osobami chorującymi psychicznie 

na gruncie sztuki.  

7. Przygotowanie koncertu pt: „Muzyka na trzy instrumenty – koncert pieśni i arii” . 

Za przygotowanie koncertu odpowiedzialna będzie  członek  zarządu Pani Żaneta 

Groborz-Mazanek. Koncert odbędzie się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, 23 

listopada 2015 r. godz. 18.00.  

8. Fundacja postanawia wesprzeć materialnie inicjatywę pt: Studio tańca OFFicyna 

prowadzona przez Pana Karola Miękina i Katarzynę Kleszcz. Fundacja przekaże w 

bezpłatne użyczenie następujące rzeczy:  

a) Podłogę baletową 6 pasów o wymiarach 2m x 10m 

b) Sprzęt nagłaśniający: dwie kolumny, dwa statywy, mikser, potrzebne 

okablowanie 

c) Drągi baletowe szt. 2 

d) Oświetlenie sceniczne: 6 reflektorów typu par, dwa halogeny, światło typu 

spot 

e) Maszynę do wytwarzania dymu  
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5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2015 r. 
 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok  

1.  

1) Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych: W rozpatrywanym 
roku nie wystąpiły zakupy inwestycyjne. 

2) Jednostka nie posiada w wieczystym użytkowaniu gruntów. 
3) W rozpatrywanym roku nie było środków trwałych nie amortyzowanych 
4) W Jednostce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
5) Kapitał własny jednostki wynosi: 2524,67 zł.  
6) Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Nie posiada kapitału (funduszu)i rezerwowego. 
7) Propozycja podziału zysku: 

 Przeznaczenie na realizację celów statutowych. 
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 

w 2015 roku jednostka nie tworzyła rezerw 

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 
stanie na koniec roku obrotowego:  

W 2015 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych. 

10)  Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 
wszystkie zobowiązania jednostki to zobowiązania krótkoterminowe (poniżej 1 roku). 

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między okresowych. W 2015 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe-opłata za dostęp do 
skrzynki mailowej w części dotyczącej 2016 

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – w 2015 roku nie było takich zobowiązań. 
13) Zobowiązania warunkowe jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. 

2. 

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

2. Przychody statutowe: 93570,00 zł w tym: 
 Przychody z organizacji zajęć artystycznych: 63520,00 zł 
 Przychody z przedstawień i widowisk artystycznych 30050,00 zł 

 

3. Otrzymane dotacje i darowizny: 0,00 zł  
 Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe – w 2015 roku nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne. 
 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w 2015 roku nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności; nie przewiduje się też zaprzestania prowadzenia działalności w roku 

następnym. 
 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto: 
 

Wyszczególnienie 2015 

zysk brutto: 8725,10 zł 

Przychody wyłączone z opodatkowania – trwale 0,00 zł 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – trwale 85,07 zł 

Odsetki budżetowe 84,00 zł 

Koszty odsetek niezapłaconych 1,07 zł 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – przejściowo –nie zapłacone 
zobowiązania 608,98 zł 

Dochody/ Przychody wolne i odliczenia art. 17 ust.pkt 4 

0 zł 

Podstawa opodatkowania 

8117,19 zł 

Podatek dochodowy wg CIT-8 (19%) 16,00 zł 
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 Koszty w rachunku zysków i strat przedstawiono w ujęciu porównawczym i dotyczą jednego rodzaju działalności. 
 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby nie wystąpiły. 

 

 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły. 
 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – jednostka nie ponosiła w okresie sprawozdawczym 

nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 
 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - W rozpatrywanym roku nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 
 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił. 

3. 

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka posiadała środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i  na rachunkach bankowych. 

4. 

 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 1 osoba. 
 Ogółem wynagrodzenia aktorów i scenarzystów za 2015 rok wyniosły 52 251,00 zł.  
 Członkom organów stanowiących i nadzorczych nie udzielano pożyczek. 

5. 

1) Zdarzenia z lat ubiegłych rzutujących na wyniki podane w przedmiotowym sprawozdaniu finansowym –nie wystąpiły . 
 

2) Zdarzenia i zjawiska po sporządzeniu bilansu. 
Zdarzenia i zjawiska po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie spowodowały zmian w prezentacji aktywów i pasywów oraz określenia 

rentowności jednostki. 

3) W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego. 

 
 

4) Nie występują inne niż wymienione wyżej informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

6. 

1) Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - w okresie sprawozdawczym jednostka nie zawierała takich przedsięwzięć. 

 

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – jednostka nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. 

  

3) Jednostka nie posiada udziałów i akcji w innych podmiotach. 
 

4) Jednostka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych. 

7. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki. 

8.  

Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację 

9. 

Nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

Kraków, 28 marca 2016 r. 

 

Sporządził: biuro Omega        

Zatwierdził: Prezes Wojciech Terechowicz; Zarząd w składzie:  Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański 
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6) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2015r -brak 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 
 
 
 
Prezes :                                                                                                            Zarząd: 
 
WOJCIECH TERECHOWICZ                                                         ŻANETA GROBORZ-MAZANEK 

 

 

 

ALEKSANDER JERZY KOPAŃSKI 


