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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 2020 Zarząd Fundacji był jednoosobowy.
Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj.

Rada Fundacji
W roku 2020 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 14/1
www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu

Horyzont czasowy
Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 2020
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, przy pomniku upamiętniającym śmierć pilotów pod
miejscowością Gać, oraz przy pomniku upamiętniającym śmierć pilotów za wsią Pawłów.
2. Podjęcie współpracy z nauczycielami historii w zakresie propagowania historii regionu i
edukacji historycznej.
3. 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.
4. Zabytkowa Wąskotorówka. Grupa wolontariuszy 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.
5. Remont zabytkowej drezyny ręcznej tzw. kiwajki. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy została
odrestaurowana zabytkowa drezyna, którą ochrzczono wdzięcznym imieniem Barbara.
6. Wizyta u wojewódzkiego konserwatora zabytków w Bydgoszczy celem podjęcia wspólnych
działań w celu uratowania przed dalszą degradacją kolejek wąskotorowych na terenie
województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Odkrycie kolejnego przedwojennego schronu w miejscowości Brzeg.
8. Dalsza pomoc w budowie makiety kolejowej. Koło PTTK Kolejarz w Brzegu, postanowiło
wybudować dużą stacjonarną makietę kolejową. Projekt, ma kilka celów. Pierwszym jest
sama budowa makiety, kolejnymi przywrócenie w świadomości dzieci i młodzieży
modelarstwa- niegdyś bardzo popularnej formy spędzania czasu, dziś niemal zapomnianej
formy wypoczynku, trzecim otwarcie izby pamięci kolejowej w Brzegu w której makieta ma
być magnesem przyciągającym turystów zwiedzających miasto, które jest miastem bardzo
związanym z koleją, w którym kolejarze nadal stanowią dużą liczbę mieszkańców.
Włączając się do tego projektu, wśród naszych wolontariuszy zorganizowaliśmy zbiórkę
sprzętu w skali H0. Odzew był duży- udało się zebrać dość dużo torów, wagony i
"mokolotywkę". Przekazaliśmy te pierwsze elementy dla PTTK Kolejarz, włączyliśmy się też
czynnie w samą budowę makiety.
9. Projekt Bartnik cd.
Wystąpienie do Wójta Gminy Skarbimierz cele dzierżawy nieużytku rolnego z przeznaczeniem
na ustawienie uli.
Celem projektu jest popularyzacja hodowli pszczół i rozwijanie pasji i umiejętności dla
ochrony tego coraz bardziej ginącego zawodu. Chcemy również zainicjować temat "ogródków
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miodowych" w przedszkolach i szkołach. Pozwoli to zainteresować najmłodszych tematem,
tak aby wiedziały, że miód nie pochodzi "ze sklepu". Na początek chcemy zgromadzić 10 uli
(7 z rodzinami, 3 rezerwowe). Projekt jest prowadzony pod nadzorem mistrzów
pszczelarskich należących do Polskiego Związku Pszczelarzy.
Według założeń miodek z tych 7 uli będzie do podziału między tych którzy będą przy nich
pracować. Jeśli ktoś złapie bakcyla to będziemy pomagać w założeniu własnej pasieki.
10. Coroczne sprzątanie zabytkowych nagrobków przed świętem Wszystkich Świętych, w tym
roku doszedł grób pomordowanych robotników przymusowych z zakładów Kruppa w Jelczu
Laskowicach.
11. Akcja pomocy dla chrześcijańskich sierot w domu dziecka w Gambii. Dzięki Waszej pomocy
udało się zebrać i wysłać sporo rzeczy do szkoły-domu dziecka w Gambii.
12. Największa tegoroczna działalność fundacji to: zorganizowanie pomocy dla ludzi starszych i
samotnych w czasie trwania pandemii. Wydaliśmy około 1200 kg żywności (mąki, kasze,
makarony, puszki żywnościowe, oleje, cukier). Dostarczyliśmy ponad 640 gorących posiłków,
przekazanych przez różnych darczyńców (restauracje, bary, pizzerie). Naprawiliśmy
kilkadziesiąt gniazdek elektrycznych i włączników, wymieniliśmy kilkadziesiąt spalonych
żarówek, naprawiliśmy kilka cieknących kranów, oraz jeden uszkodzony piec gazowy
dwufunkcyjny.

Działalność gospodarcza
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Uchwały w roku 2020
W roku 2020 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały:
1. Uchwała z dnia 23 września 2020 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z
działalności fundacji za rok 2019.
2. Uchwała z dnia 23 września 2020 roku o podziale zysku za rok 2019.

Przychody
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie miała żadnych przychodów.

Koszty
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FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 odnotowała jedynie koszty administracyjne i
bankowe w kwocie 471,50 PLN.

Dodatkowe dane ekonomiczne
1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie zatrudniała pracowników.
2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu
umów-zlecenia
4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń
5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 posiadała jedno konto bankowe (bank
BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962).
6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów
oraz nieruchomości
7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie nabyła żadnych środków trwałych
8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2020 roku wartość aktywów w kwocie
5 049,93 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 100,00 PLN.

Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych
FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2020 nie wykonywała tego typu zleceń.

Rozliczenia podatkowe
FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2020 dnia 29.06.2021 roku do
Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście.

Wrocław, dnia 30.06.2021 r.
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