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Misja i strategia 
 

„UDOSTĘPNIENIE ZABYTKÓW  
W REALIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO XXI WIEKU” 

  

Misją Fundacji „Smoczy Web” jest udostępnienie zabytków kultury i sztuki Polskiej przy 
pomocy nowoczesnych technik i nośników informacji oraz zgodnie z trendami odpowiednimi 
dla społeczeństwa XXI wieku. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na 
udostępnianie obiektów zabytkowych w takiej formie, aby były one dostępne całemu 
społeczeństwu, w tym osobom niepełnosprawnym. 
 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji realizujemy ją poprzez: 

 Renowacje, odnawianie, odbudowywanie obiektów zabytkowych oraz wyposażanie 
ich w nowoczesne urządzenia dostępu bezpośredniego i iluminacji, zapewniające 
możliwości całodobowego ich zwiedzania. 

 Renowacja lub tworzenie szlaków historyczno – turystycznych (w szczególności 
pieszych, rowerowych i konnych) łączących obiekty zabytkowe. 

 Tworzenie cyfrowych obrazów obiektów zabytkowych, w szczególności obrazów w 
technologii 3D i udostępnianie ich przez łącza Internetowe. 

 Budowanie bazy informacji naukowych i popularnonaukowych na temat obiektów 
zabytkowych i udostępnianie jej społeczeństwu. 

 Promocja, w tym w nośnikach Internetowych, obiektów zabytkowych oraz ich 
zaplecza turystycznego, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i 
międzynarodowym. 

 Organizowanie imprez masowych promujących historię, kulturę i sztukę z 
wykorzystaniem obiektów zabytkowych, ich otoczenia oraz zaplecza turystycznego. 
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Profil organizacji i struktura organizacyjna 
 

Wizytówka 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dzielnej 3/17 (54-152 
Wrocław) została zarejestrowana dnia 12.04.2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000417764. 

 
FUNDACJA „SMOCZY WEB” uzyskała numer REGON 021861303 oraz NIP 8943038871. 
 
FUNDACJA „SMOCZY WEB” została powołana do życia aktem notarialnym 

założycielskim dnia 6 marca 2012 roku. Fundatorami są dwie osoby prywatne, p. Andrzej 
Korbaś i p. Roman Sachaj. 

Zarząd 
 

W roku 2012 Zarząd Fundacji był jednoosobowy. 
 
Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj. 
 

       

 

Profil i zakres raportu 

Raport - kontakt 
 

ZARZĄD 
Romach Sachaj - Prezes Zarządu 
tel. +48 507 987 583 
mail: fundacja@smoczyweb.org  
 
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 
MSPbiuro Andrzej Korbaś 
45-264 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42 
www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu  
 

Horyzont czasowy 
 

Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od  06.03.2012 do 31.12.2012 r. 
 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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Ograniczenia 
 

Przy opracowywaniu niniejszego raportu nie wystąpiły żadne ograniczenia (czasowe, 
przedmiotowe, itp.), które wpływałyby na jego czytelność. 
 
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 

Zasady ogólne 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeżeli jest to niezbędne do 

właściwego realizowania celów Fundacji. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 
 

 

Podstawowe Cele i Zasady działania Fundacji 
 

Celem niniejszej Fundacji jest opieka nad wszystkimi obiektami zabytkowym, a w 
szczególności zamkami, pałacami, folwarkami i obiektami obronnymi, polegająca między 
innymi na: 
a.) ochronie, konserwacji i rewaloryzacji w/w obiektów; 
b.) powszechnym udostępnieniu w/w obiektów dla wszystkich grup społecznych przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym z wykorzystaniem możliwości 
interaktywnego ich zwiedzania przez łącza Internetowe; 
c.) promocji, w tym promocji Internetowej, w/w obiektów i propagowaniu ich walorów 
kulturowych, oświatowych, edukacyjnych i estetycznych jak najszerszemu gronu odbiorców, 
w tym odbiorcom zagranicznym; 
d.) propagowanie zdrowych form wypoczynku, rozrywki i rekreacji poprzez budowanie 
szlaków historyczno – turystycznych; 
e.) odtworzenie umiejętności posługiwania się historycznymi technikami walki 
(łucznictwo, bronie drzewcowe, broń biała) z wykorzystaniem współczesnych materiałów;  
f.) upowszechnianie klasycznych form rozrywki intelektualnej, w szczególności wśród 
dzieci i młodzieży; 
g.) wspieraniu działalności naukowej i badawczej związanej z historią w/w obiektów na 
szerokim tle kulturowym Polski; 
h.) pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o historii obiektu, miejscowej ludności, jej 
tradycjach, kulturze, obyczajach. 
 
Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja będzie między innymi: 
a.) organizować i prowadzić działania i roboty konserwatorskie wszystkich branż i 
dyscyplin w celu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych; 
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b.) wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania w zakresie 
monitoringu, kontroli dostępu, iluminacji w obiektach zabytkowych przy pełnym 
poszanowaniu wymogów ochrony konserwatorskiej; 
c.) tworzyć cyfrowe obrazy obiektów zabytkowych, w tym również obrazy w technologii 
3D i udostępniać je za pośrednictwem sieci Internet;  
d.) gromadzić i udostępniać za pośrednictwem sieci Internet materiały promocyjne, 
dydaktyczne i naukowe; 
e.) tworzyć nowe oraz modernizować i odnawiać istniejące szlaki turystyczne wraz z 
rozbudowaniem ich o aspekty informacji historycznej, w szczególności szalki piesze, 
rowerowe i konne; 
f.) organizować imprezy, spotkania i szkolenia w zakresie klasycznych form rozrywki 
Intelektualnej rozwijających kreatywność i wyobraźnię; 
g.) pośredniczyć w dostępie do trenerów historycznych technik walki  i sprzętu;  
h.) współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami 
prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą 
taką działalność prowadzić; 
i.) wspierać przedsięwzięcia, mające na celu ochronę wartości kultury materialnej i 
intelektualnej obiektów zabytkowych i ich kulturowego otoczenia; 
j.) zamawiać opracowania naukowe zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi i 
ich najbliższym otoczeniem; 
k.) przyznawać odznaki i medale oraz fundować nagrody osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla Fundacji. 
 

 
Osiągnięcia w roku 2012 

 

Szczegółowy i bieżący status prac prowadzonych przez fundację (w tym pełna 
dokumentacja fotograficzna) dostępny jest na stronie internetowej www.smoczyweb.org.  
 
1. Poszukiwania (zakończone sukcesem) bezprawnie zdemontowanego ( bez zgody 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu)  zabytkowego ogrodzenia 
otaczającego Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ilości około 150 metrów o 
szacowanej wartości ok. 150 tyś zł.    

2. Wstępne oczyszczenie i zabezpieczenie przed dalszym wandalizmem zabytkowej wieży 
widokowej w miejscowości Psary (między Brzegiem a Oławą). Wycięcie krzaków, 
zebranie rozrzuconego materiału budowlanego z rozbitych ścian, odprowadzenie 
zbierającej się wokół wieży wody do pobliskiego rowu.  Przeprowadzono wstępne 
rozmowy z przedstawicielami miejscowych władz celem wspólnej odbudowy i 
zabezpieczenia zabytku, oraz uruchomienia miejscowej trasy rowerowej przebiegającej 
obok  tego zabytku. 

3. Wstępne oczyszczenie terenu wokół zabytkowego krzyża pokutnego z okresu XIV-XVI 
wieku w lesie pod miejscowością Psary. Oczyszczenie drogi dojścia do zabytku (wycięcie 
krzaków, poprawa prowizorycznych mostków na przecinających drogę rowach). W 
związku z próbą kradzieży krzyża Fundacja wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków we Wrocławiu z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie krzyża na teren 
pobliskiego kościoła i zastąpienie go współcześnie wykonaną repliką. 

4. Wstępne oczyszczenie ternu wokół pomnika upamiętniającego miejsce katastrofy i 
śmierci dwóch pilotów z roku 1913. Trwa przygotowanie dokumentacji na odtworzenie 
wyglądu miejsca pamięci z okresu jego powstania. Obecnie jest zdewastowane, istnieją 
też ślady po nielegalnie prowadzonych wykopaliskach.  

5. Próba odtworzenia rozbitego pomnika upamiętniającego śmierć mieszkańców 
miejscowości Lipki w czasie trwania wojny prusko/francuskiej w latach 1870/1871. 
Pomnik został rozbity przez nieznanych sprawców, fragmenty pomnika zostały zebrane i 
zabezpieczone. Odtworzony pomnik stanie docelowo na terenie należącym do parafii 
przy miejscowym kościele.  

6. Oczyszczenie terenu i zabezpieczenie samego pomnika przed złodziejami. Pomnik 
upamiętnia dwóch pilotów Armii Radzieckiej którzy pilotując uszkodzony samolot do 
samego końca i ponosząc śmierć na miejscu uchronili pobliskie zabudowania i ich 
mieszkańców. Pomnik do tej pory był pod opieką  mieszkańców pobliskiej wsi Pawłów. 
Jednak ostatnio dokonano próby kradzieży pomnika przez bezdomnych złomiarzy, na 
szczęście nieudanej.  

7. Przeprowadzono prace oczyszczające na terenie pozostałości byłego cmentarza 
żydowskiego w miejscowości Brzeg. Akcja będzie powtarzana cyklicznie w miarę potrzeb. 

8. Wstępne przygotowanie dokumentacji (wycena, uzyskanie pozwolenia od właściciela 
terenu) na dokonanie kapitalnego remontu zabytkowej kutej bramy i kutego ogrodzenia 
okalającego obecnie przedszkole publiczne nr 8 w Brzegu. Właścicielem terenu jest 
przedsiębiorstwo PKP Nieruchomości, zaś budynek użytkuje miasto Brzeg co dodatkowo 
komplikuje sprawę.  

9. Kwerenda w archiwach państwowych na temat tzw. podziemnego Brzegu. Celem 
potwierdzenia prawdziwości tego faktu  dokonano częściowego  oczyszczenia jednego z 
wejść. Dalsze prace będą prowadzone dopiero po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. 
Obecnie wejście jest zabezpieczone przed wejściem tam osób niepowołanych. 

10. Przeprowadzono pierwszy etap poszukiwań miejsca pochówku Michała Zaremby 
Konstantego z Kalinowej królewsko-pruskiego generała lejtnanta piechoty, pułkownika 
pułku pieszego i rycerza Orderu Czarnego Orła. Ur.25 września 1711 roku a Zm.30 
sierpnia 1786 roku.  Został on pochowany w dębowym zagajniku niedaleko tzw. 
Czerwonego Dworu (był to dwór myśliwski Piastów Brzeskich) pod Brzegiem.  Prace 
zostaną wznowione na wiosnę. 

 
 
 

Działalność gospodarcza 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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Uchwały w roku 2012 
 

W roku 2012 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 3 uchwały: 
1. Uchwała z dnia 6 marca 2012 roku o przyjęciu statutu Fundacji – statut został 

przyjęty. 
2. Uchwała z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka zarządu Fundacji – 

został wybrany p. Roman Sachaj na Prezesa Zarządu, zarząd jednoosobowy. 
3. Uchwała z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wynagrodzenia zarządu Fundacji – 

ustalono iż członkowie zarządu fundacji, w tym prezes, nie będą pobierać 
wynagrodzenia. 

 

 
Przychody 

 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie odnotowała przychodów. 
 
 

Koszty 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 odnotowała jedynie koszty administracyjne w 
kwocie 21,30 PLN (koszty prowadzenia rachunku bankowego). 
 
 
 

Dodatkowe dane ekonomiczne 
 

 

1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie zatrudniała pracowników. 
2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 
3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu 

umów-zlecenia 
4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń 
5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 posiadała jedno konto bankowe (bank 

BZWBK I o. w Brzegu), saldo na dzień 31.12.2012 roku wynosiło -21,30 PLN. 
6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów 

oraz nieruchomości 
7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie nabyła żadnych środków trwałych 
8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2012 roku wartość aktywów w kwocie 

4978,70 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 0,00 PLN. 
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Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych 

 
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2012 nie wykonywała tego typu zleceń. 

 
 

Rozliczenia podatkowe 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2012 dnia 29.03.2012 roku do 
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna. 
 

 
 
 
Wrocław, dnia 30.06.2013 r. 
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