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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 2019 Zarząd Fundacji był jednoosobowy. 

 

Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj. 

Rada Fundacji 

 

W roku 2019 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  

mailto: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  01.01.2019 do 31.12.2019 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; 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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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. 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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Osiągnięcia w roku 2019 
 

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. Jak co roku, przeprowadzono prace porządkowe terenu wokół krzyża pokutnego w Psarach, 

kamienia granicznego pod Lewinem Brzeskim, krzyża pokutnego za wsią Kopanie, przy 

pomniku upamiętniającym śmierć pilotów pod miejscowością Gać, oraz przy pomniku 

upamiętniającym śmierć pilotów za wsią Pawłów. 

2. Kontynuacja podjętej współpracy z nauczycielami historii w zakresie propagowania historii 

regionu Brzegu i dawnego Księstwa Legnicko-Brzeskiego  oraz edukacji historycznej. 

3. W odpowiedzi na apel mieszkańców, początkiem  roku, przyłączyliśmy się do akcji ratowania 

i ewentualnego ponownego wykorzystania starych zabytkowych przyczółków nad kanałem 

Odry w Brzegu. Przed wojną była w tym miejscu kładka pieszo rowerowa, choć podobno i 

wozy konne z niej korzystały. Tędy mieszkańcy miasta udawali się na spacery w "dzikie" 

tereny parkowe, oraz na pobliską strzelnicę. Udało się nam już sprowadzić zaprzyjaźnionego 

z fundacją inżyniera projektanta budowy dróg i mostów, aby dokonał wstępnej oceny stanu 

przyczółków. Aby dokonać pełnej wymaganej przepisami ekspertyzy musimy najpierw 

oczyścić teren wokół przyczółków z śmieci i krzaków.  

4. Prace porządkowe, na starym poniemieckim, a po wojnie również polskim, cmentarzu 

komunalnym w Brzegu przy ulicy Ofiar Katynia. Prace porządkowe, poprawa stanu 

technicznego ogrodzenia.  Zabezpieczenie zabytkowych elementów architektury przed dalszą 

dewastacją.   

5. Zabytkowa Wąskotorówka. Grupa wolontariuszy nadal rewitalizuje  zabytkowy 9 km odcinek 

wąskotorowej linii kolejowej między miejscowościami Dobre a Płowcami (to tam gdzie była 

słynna bitwa z Krzyżakami), linia kończy się na przeciw pomnika upamiętniającego bitwę. 

Obecnie załatwiamy formalności związane z pozyskaniem opieki nad tą linią. 

6. Remont drugiej zabytkowej drezyny. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy została 

odrestaurowana zabytkowa drezyna, którą ochrzczono wdzięcznym imieniem Barbara. 

Drezyna ta aktywnie pomaga w restauracji całej linii - dowożąc wszelakie materiały 

budowlane, narzędzia i chętnych do pracy. 

7. Zabytki kolejowe. Wolontariusz przystąpili do rewitalizacji kolejnego odcinka kolei 

wąskotorowej na Kujawach. Rozpoczęto prace na odcinku około 6 km między 

miejscowościami Boniewo – Jerzmanowo. Prace prowadzone są przy współpracy i pomocy 

merytorycznej urzędu gminy w Boniewie. 

8. Odkrycie kolejnego starego przedwojennego schronu w miejscowości Brzeg. Wystąpiono o 

zgody i pozwolenia na penetrację. 

9. Kontynuacja budowy makiety kolejowej. Wspieramy nadal koło PTTK w budowie makiety 

kolejowej. Ponieważ prace są bardzo żmudne więc, posuwają się powoli do przodu. Do 

projektu udało się zaangażować młodzież szkolną.  

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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10. Trwa Projekt Bartnik.   Celem projektu jest popularyzacja hodowli pszczół i rozwijanie pasji i 

umiejętności dla ochrony tego coraz bardziej ginącego zawodu. Zainicjowaliśmy temat 

"ogródków miodowych" w przedszkolach i szkołach. Pozwoli to zainteresować najmłodszych 

tematem, tak aby wiedziały, że miód nie pochodzi "ze sklepu".  Organizujemy pogadanki 

Mistrzów Pszczelarskich z Polskiego Związku Pszczelarzy w szkołach. 

11. Wraz z mieszkańcami miejscowości Grodków przystąpiliśmy do ratowania od wyburzenia i 

przeznaczenia na inny cel zabytkowej nastawni kolejowej w centrum miasteczka. Wsparliśmy 

też pomysł odremontowania zabytkowego żurawia wodnego. Wystąpiliśmy o potrzebne zgody 

do PKP. 

12. Uruchomiliśmy z zawieszenia projekt „Zabytki w obiektywie” mający na celu dokonania 

dokumentacji fotograficznej zabytków o ”mniejszej wartości historycznej” w tym: 

zabytkowych ogrodzeń, bram, furtek, obelisków i nagrobków.   

13. Fundacja brała udział (w postaci pracy wolontariuszy, oraz podarowanych fantów)  w pikniku 

charytatywnym – „Zostań bohaterem, na pikniku charytatywnym dla Adasia”. Adaś urodził się 

z wadą serca, na pikniku zebrano część pieniędzy potrzebnych na zagraniczną operację. 

14. Coroczne sprzątanie zabytkowych nagrobków przed świętem Wszystkich Świętych, w tym 

roku doszedł grób pomordowanych robotników przymusowych z zakładów Kruppa w Jelczu 

Laskowicach.  

15. Akcja pomocy dla chrześcijańskich sierot w domu dziecka w Gambii trwa. Udało się zebrać i 

wysłać sporo rzeczy do szkoły-domu dziecka w Gambii, w tym pomoce naukowe, rzeczy 

szkolne, oraz środki higieniczne. 

16. Fundacja dokonała dokumentacji zdjęciowej ruin średniowiecznego zamku Piastowskiego w 

Jelczu Laskowicach. Po uzyskaniu potrzebnych zgód i pozwoleń chcemy przystąpić do 

oczyszczenia terenu z krzaków. Kolejnym etapem będzie częściowe odkopanie ruin,  

zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją i niszczeniem, oraz udostępnieniem do 

zwiedzania.   

 

Działalność gospodarcza 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

Uchwały w roku 2019 
 

W roku 2019 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały: 

1. Uchwała z dnia 28 czerwca 2019 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności 

fundacji za rok 2018. 

2. Uchwała z dnia 28 czerwca 2019 roku o pokryciu straty z działalności fundacji za rok 

2018. 
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Przychody 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego 

źródła) w kwocie 661,60 PLN (w tym 361,60 z 1% jako OPP). 

 
 

Koszty 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 odnotowała koszty administracyjne w kwocie 

180 PLN, na które składają się: 

- utrzymanie rachunku bankowego: 178 zł 

- pozostałe koszty: 2 zł 

Ponadto FUNDACJA udzieliła wsparcia dla projektu „integracji społeczności wiejskiej – Nie 

ma mocnych” w kwocie 300 zł. 

 

Dodatkowe dane ekonomiczne 
 

1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie zatrudniała pracowników. 

2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 

3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu 

umów-zlecenia 

4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń 

5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 posiadała jedno konto bankowe (bank 

BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962). 

6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów 

oraz nieruchomości 

7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie nabyła żadnych środków trwałych 

8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2019 roku wartość aktywów w kwocie 

5 521,43 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 100,00 PLN. 

 

 

Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2019 nie wykonywała tego typu zleceń. 



 

FUNDACJA “SMOCZY WEB”           
 

 fundacja@smoczyweb.org     www.smoczyweb.org  

 
  

©2020 FUNDACJA „SMOCZY WEB”. Wszelkie prawa zastrzeżone. 10 

 
 

Rozliczenia podatkowe 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2019 dnia 27.05.2020 roku do 

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście. 
 

 

 

 

Wrocław, dnia 30.06.2020 r. 
 

 


