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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. Od 2014 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
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 2016 Zarząd Fundacji był jednoosobowy.
Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj.

Rada Fundacji
W roku 2016 Rada Fundacji była trzyosobowa.
Przewodniczący Rady Fundacji - Sławomir Piotr Milewski
Członek Rady Fundacji - Piotr Podgajny
Członek Rady Fundacji - Grzegorz Podgajny

Profil i zakres raportu
Raport - kontakt
ZARZĄD
Romach Sachaj - Prezes Zarządu
tel. +48 507 987 583
mail: fundacja@smoczyweb.org
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KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
MSPbiuro Andrzej Korbaś
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu

Horyzont czasowy
Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

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;
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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;
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.
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Osiągnięcia w roku 2016
Szczegółowy i bieżący status prac prowadzonych przez fundację (w tym pełna
dokumentacja fotograficzna) dostępny jest na stronie internetowej www.smoczyweb.org
oraz na stronie www.facebook.com/smoczyweb .
1. Pierwsze wiosenne prace porządkowe. Jak co roku, przeprowadzono prace porządkowe
terenu wokół krzyża pokutnego w Psarach, kamienia granicznego pod Lewinem Brzeskim,
krzyża pokutnego za wsią Kopanie oraz przy pomniku upamiętniającym śmierć pilotów pod
miejscowością Gać.
2. Brzeg „miasto tajemnic”- schrony brzeskie.
Na prośbę mieszkańców Brzegu którzy proponują aby w jednym z Brzeskich schronów
utworzyć muzeum historyczne, z wystawami tematycznymi które były by „sponsorowane”
przez kolekcjonerów użyczających na czas wystawy swoje zbiory, dokonaliśmy oględzin
dwóch zaproponowanych schronów. Projekt jest rozwojowy, konieczne są rozmowy z
miastem na temat użyczenia/dzierżawy bądź przekazania schronu na rzecz fundacji.
3. Wiatrak w Chodczu.
Wystosowaliśmy pismo do władz Chodcza w sprawie wyrażenia zgody na naprawę dachu.
Sprawa wywołała duże poruszenie. Jest już gotowy kosztorys, mamy deklarację przekazania
materiałów (drewno) na naprawy i jest firma chętna zrobić to po kosztach. Czekamy na
zgodę od władz Chodcza.
4. Akcja informacyjna- ocalone przedszkole nr 8 w Brzegu.
Od 26 lutego do 02 marca nasze najmłodsze wolontariuszki, a przy okazji absolwentki
przedszkola nr 8 w Brzegu rozdawały mamom będącym na spacerze ze swoimi pociechami,
ulotki informacyjne o dniu otwartym w przedszkolu. Akcja pomimo utrzymującego się chłodu
wypadła bardzo dobrze, a po wszystkim aby rozgrzać zmarznięte nosy była gorąca czekolada
i słodkości. W ten sposób zamknęliśmy etap walki o istnienie przedszkola, walki która
zakończyła się zwycięsko.
5. Restauracja Tivoli pod Brzegiem- znika ostatni ślad.
Właściciel postanowił oczyścić teren po byłej restauracji Tivoli pod Brzegiem. Piwnica którą
chcieliśmy spenetrować jest już zawalona, czy była sprawdzona przez właściciela, nie wiemy,
ale znalezione w jej okolicy puste buteleczki dają do myślenia. Szkoda że nie było nam dane.
Z informacji pozyskanych w magistracie dowiedzieliśmy się że w tym miejscu ma przebiegać
zachodnia obwodnica Brzegu z przeprawą na Odrze. Chodzi więc pewnie o podniesienie
wartości terenu jako użytku do ewentualnego wykupu. Z całego kompleksu pozostała już
tylko zarośnięta przedwojenna strzelnica z której korzystali myśliwi. Tivoli była przed II wojną
światową znaną restauracją serwującą między innymi dania kuchni myśliwskiej.
6. Ocalone przedszkole- a jednak dalej walczymy.
Zamknęliśmy ostatnio etap walki o istnienie przedszkola, ale jak się okazało zaczynamy nowy:
o jego wyposażenie. W czasie gdy my i Panie przedszkolanki toczyliśmy boje z władzami
miasta o byt przedszkola, złodzieje i złomiarze ukradli piaskownice (pewnie na opał bo była
drewniana), część zabawek z placu zabaw, oraz kawałek ogrodzenia (siatka i słupki). Niestety
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"sprawcy pozostali niewykryci", a dzieci zostały z "gołym " placem zabaw, oraz bez kawałka
ogrodzenia. Skutkuje to tym że okoliczni "hodowcy" (posiadacze) psów postanowili zrobić
sobie z tego miejsca wychodek dla swoich pupili i w najlepsze wyprowadzają je tam na
"spacer".
Obecnie teren musimy ogrodzić, zdezynfekować i zabudować przyrządami do
zabawy. Niestety nie są to tanie rzeczy. Jeśli czyta to jakiś producent placów zabaw to
będziemy wdzięczni za każdą pomoc i zabawkę dla naszych maluszków.
7. Projekt Wieża.
Opracowaliśmy projekt zagospodarowania na cele społeczne (plac zabaw, świetlica dla dzieci i
młodzieży z sekcjami tematycznymi-szachy, fotografia, astronomia itp.) wieży wodnej w
miejscowości Brzeg. Projekt powstał z pomocą mieszkańców miasta którzy bardzo mocno
zaangażowali się w tą akcje. Projekt przekazano władzom miasta, ponieważ to one są
właścicielem nieużywanej od lat wieży.
8. Proślice- wieś pełna niespodzianek i zabytków.
Na prośbę pani Sołtys W minionym miesiącu dotarliśmy do Proślic, wsi w gminie Byczyna w
woj. opolskim. Wieś jest tak naszpikowana zabytkami że gdzie głowy nie obrócicie tam na
zabytek traficie. Niestety większość wymaga mniejszych, bądź większych (lub całkiem
duuużych ) remontów. Ale oprócz zabytków to w tej wsi (a właściwie w jej parkach) znajduje
się NAJWIĘKSZE W EUROPIE lęgowisko Słowika Szarego. Cały kilkugodzinny pobyt upłynął
nam na śpiewie tych ptaków, towarzyszył nam nieustannie przy zwiedzaniu, fotografowaniu i
dokumentowaniu zabytków. Do zwiedzania mamy: drewniany kościół z 1580 roku,
kilkusetletni drewniany spichrz, drewniany dom sprzed kilku setek lat, dwór, pałac, folwark,
park (w tym jeden wpisany do rejestru zabytków).
Nasza pomoc dotyczy pomysłów i działań na pozyskanie środków na remonty zabytków.
Pierwsze efekty już są.
9. Wizyta w Paczkowie.
Na prośbę mieszkańców Paczkowa wybraliśmy się z wizytą. Piękne miasto, pełne zabytków,
warte tego aby je zobaczyć i pozwiedzać, koniecznie musicie wejść na odremontowaną wierze
ratuszową (piękna panorama) ale... tuż obok rynku znajduje się stary zaniedbany,
zdewastowany po ewangelicki cmentarz oraz zdewastowana kaplica na nim. Na wiosnę
mieszkańcy chcą zorganizować prace porządkowe w których na pewno pomożemy.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzin tego pięknego miasta.
10. Ciekawe odkrycie na byłym lotnisku w Skarbimierzu.
Grupa młodych odkrywców buszująca na byłym już lotnisku w Skarbimierzu pod Brzegiem
zrobiła zdjęcia ostatnich już chyba poradzieckich hydrantów na tym terenie (inne
"zdemontowali" złomiarze), ciekawostką jest kolor hydrantów- niebieskie a nie czerwone do
jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Będziemy starać się dostać zgodę na przeniesienie choć
jednego takiego hydrantu jako artefaktu historycznego.
11. Kamienny most nad rzeką Kaczawą pod Legnicą.
Pod Legnicą (w kierunku miejscowości Duninów) przy remoncie autostrady jest rozjeżdżany
zabytkowy most nad Kaczawą. Okazuje się że ktoś wydał na to bezmyślnie zgodę, nie widząc
ani mostu ani tego w jakim jest stanie. Jest to ostatni taki most w tej okolicy, który przetrwał
wojnę nieuszkodzony. Jak widać (zdjęcie 2) obecnie jeździ na nim sprzęt ciężki, a wcześniej
było ograniczenie do 10 ton. Staramy się interweniować w tej sprawie.
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Działalność gospodarcza
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Uchwały w roku 2016
W roku 2016 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały:
1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności
fundacji za rok 2015.
2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 roku o pokryciu straty z działalności fundacji za rok
2015.

Przychody
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego
źródła) w kwocie 925,60 PLN (w tym 885,60 z 1% jako OPP).

Koszty
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 odnotowała jedynie koszty administracyjne w
kwocie 648,32 PLN, na które składają się:
- utrzymanie rachunku bankowego: 181,50 zł
- koszty złożenia sprawozdania rocznego do KRS: 140 zł
- pozostałe koszty administracyjne: 326,82 zł (domena, obsługa rachunkowa)

Dodatkowe dane ekonomiczne
1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie zatrudniała pracowników.
2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu
umów-zlecenia
4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń
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5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 posiadała jedno konto bankowe (bank
BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962).
6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów
oraz nieruchomości
7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie nabyła żadnych środków trwałych
8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2016 roku wartość aktywów w kwocie
6 033,49 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 100,00 PLN.

Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2016 nie wykonywała tego typu zleceń.

Rozliczenia podatkowe
FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2016 dnia 24.03.2017 roku do
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna.

Wrocław, dnia 31.03.2017 r.

©2017 FUNDACJA „SMOCZY WEB”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

10

