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I.              Dane i organizacja jednostki

1. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska 

Siedziba Fundacji na dzień sporządzenia sprawozdania:
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław

2. Data wpisu do KRS: 25.09.2007 r.

3. KRS: 0000289386

4. REGON: 022446428
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5. NIP: 894-30-53-994

6. Zarząd Fundacji:

Piotr Jerzy Gerber – Prezes Zarządu 
Nr PESEL: 57120601637
Adres: 51-631 Wrocław, ul. Brandta 14

Członkowie Rady Fundacji:
Iwona Jakubiak – Przewodnicząca Rady
Nr PESEL: 52030504582

Eufrozyna Piątek – Członek Rady
Nr PESEL 35050703382

Jan Kęsik – Członek Rady
Nr PESEL 57050605112

II.             Zasady, formy i zakres działalności statutowej

1. Cele statutowe

 trwała ochrona dziedzictwa przemysłowego Śląska,

 upowszechnianie wiedzy o historii, nauce, technice i kulturze szczególnie 
śląskiej,

 inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie badań naukowych i działań 
innowacyjnych w ww. obszarach,

 wspieranie działań zbieżnych z celami fundacji, o których mowa wyżej,

 dokumentacja, konserwacja zabytków techniki w tym śląskich,

 edukacja w dziedzinie ochrony dziedzictwa przemysłowego.

2. Realizacja celów statutowych jest prowadzona poprzez:

 prowadzenie Muzeów w oparciu o przepisy  o muzeach,

 organizowanie  i  prowadzenie  badań naukowych,  ekspedycji  naukowych oraz prac  

wykopaliskowych,

 opracowywanie opinii, ekspertyz i dokumentacji z zakresu swojej działalności,

 organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

 prowadzenie działalności edukacyjnej,

 udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

 publikowanie  katalogów,  przewodników wystaw,  wyników badań oraz wydawnictw  

popularno-naukowych z zakresu swej działalności,

 przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,

 przyjmowanie w depozyt muzealiów i materiałów archiwalnych od osób prywatnych i 

instytucji,

 współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi,
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 konserwację i rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych,

 podejmowanie  inicjatyw  i  udział  w  realizacji  projektów  naukowo-badawczych  i  

edukacyjnych,

 przyznawanie stypendiów i nagród oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom 

konkursów,

 współpracę  z  organami  administracji  państwowej  i  samorządowej,  placówkami  

naukowymi i  oświatowymi, krajowymi i  zagranicznymi organizacjami o założeniach  

podobnych do celów Fundacji.

III.            Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku  2016 Fundacja  prowadziła  działalność gospodarczą  – wynajem powierzchni  w
dwóch obiektach: Willa Fischer w Jaworzynie Śląskiej  (noclegi  w pokojach gościnnych)
i Młyn Hilberta w Dzierżoniowie (wynajem pomieszczeń i urządzeń).

IV.            Informacje o działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

W roku 2016 Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku prowadziła działania

zmierzające  do  uruchomienia  w  zabytkowym  budynku  Walcowni  Cynku  w  Katowicach  –

Szopienicach, Muzeum Hutnictwa Cynku. Realizowano inwentaryzację zbiorów muzealnych,

uzgodniono  statut  instytucji  z  Ministerstwem  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz

zakończono prace remontowe w hali Walcowni. 

Ponadto osoby związane z Fundacją zrealizowały w Walcowni kilka projektów o charakterze

naukowo-edukacyjnym.  Na  początku  roku  zorganizowano  konkurs  literacki  dla  dzieci  i

młodzieży  szkolnej  „Śląskie  Przemysłowe  Życiorysy”.  Jego  celem  było  zachęcenie  dzieci

i młodzieży do odkrywania wraz z rodzicami, dziadkami i bliskimi osobami przeszłości swojej

rodziny, niejednokrotnie związanej z przemysłem na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.

Głównym elementem pracy konkursowej było opowiadanie opisujące życie wybranego przez

uczestnika bohatera zarówno pod kątem jego działalności  zawodowej,  jak i  zainteresowań

oraz osiągnięć w życiu prywatnym. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: dla

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 

Podczas  Święta  Szlaku  Zabytków  Techniki  „INDUSTRIADY”  dzięki  wsparciu  Śląskiego

Urzędu Marszałkowskiego oraz gościnności wybranych obiektów funkcjonujących na Szlaku

Zabytków  Techniki  przeprowadzono  równocześnie  akcję  kompletowania  wspomnień  w  11

obiektach poprzemysłowych województwa śląskiego.  

29 maja 2016 roku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zorganizowało

„PreIndustriadę”, wydarzenie mające przybliżyć zwiedzającym historię techniki do momentu

rewolucji  przemysłowej.  Podczas  tego  wydarzenia  pracownik  Muzeum  –  Piotr  Rygus  –

wygłosił dwie prelekcje z dziedziny historii gospodarczej, a w plenerze prezentowany był jeden
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z eksponatów należących do Walcowni: drogowy walec parowy. 

W dniu 10 czerwca 2016 roku na terenie Walcowni przeprowadzono konferencję naukową

„Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania”, we współpracy z Kołem Naukowym Ochrony

Dziedzictwa  Przemysłowego  Industria działającym  przy  Politechnice  Wrocławskiej.  Celem

konferencji  było  umożliwienie  prezentacji  wizji  aranżacji  obiektów  poprzemysłowych,

przygotowanych  przez  studentów  oraz  doktorantów  architektury  wyższych  uczelni

technicznych  w  Polsce.  Dodatkowo  wystąpienia  studenckie  uzupełniono  o  wykłady  osób

będących praktykami w ochronie dziedzictwa industrialnego oraz zawodowych architektów. 

11 czerwca 2016 roku w hali Walcowni, siedzibie Muzeum Hutnictwa Cynku, zorganizowano

„INDUSTRIADĘ” Święto Szlaku Zabytków Techniki. Zwiedzający mogli poznać historię hali w

towarzystwie byłych pracowników huty, zobaczyć wystawy czasowe o tematyce industrialnej,

obejrzeć projekcję archiwalnych filmów prezentujących życie zakładu przemysłowego, a dla

najmłodszych dostępne były warsztaty edukacyjne.  

W  dniach  4-8  lipca  2016  roku  zorganizowano  „Hutnicze  Miasto  Dzieci”,  w  których

uczestniczyło 80 dzieci.  Projekt  ten poprzez zabawę wychowuje oraz uczy dzieci  pracy w

zespole,  przedsiębiorczości,  szacunku  do pieniędzy  i  wykonywanych  zadań,  a  przede

wszystkim  wpływa  na  rozwój  pozytywnych  cech  charakteru,  tj.  tolerancji,  empatii,

współodpowiedzialności.  Impreza  odbyła  się  równocześnie  w Muzeum  Przemysłu  i

Kolejnictwa  na  Śląsku  w Jaworzynie  Śląskiej  –  „Kolejowe  Miasto  Dzieci”  oraz  Muzeum

Górnictwa Węglowego w Zabrzu – „Górnicze Miasto Dzieci”.

W  2016  roku  opublikowana  została  książka  Grzegorza  Dejneki  “Pospieszna  lokomotywa

parowa  serii  Pt-31”.  Parowóz  serii   Pt31  zdobył  uznanie  wśród  wielu  europejskich

przewoźników  kolejowych  i  stanowi  jedną  z  wizytówek  polskiej  myśli  technicznej  okresu

międzywojennego. Książka w wyczerpujący sposób zapoznaje czytelnika z kulisami powstania

lokomotywy,  jej  konstrukcją  oraz  eksploatacją  –  zarówno  przed  1939  rokiem  jak  i  po

zakończeniu wojny. 

W 2016 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania

Muzeum Hutnictwa Cynku w celu aranżacji poszczególnych fragmentów wystawy stałej oraz

obsłudze ruchu turystycznego. 

W  trakcie  2016  roku  Muzeum  Hutnictwa  Cynku  –  Walcownia  prowadziło  także  starania

zmierzające do wpisania obiektu na Szlak Zabytków Techniki Województwa Ślaskiego. Audyty

przeprowadzone przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Regionalny Instytut Kultury

oraz Śląską Organizację Turystyczną potwierdziły spełnienie postawionych przed Walcownią

wymagań. Od dnia 14 grudnia 2016 roku Walcownia jest członkiem Szlaku.  
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V.             Informacja dotycząca uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w 2016 roku

Łącznie  Fundacja  uzyskała  w  2016  r.  przychody  w  kwocie  481.982,48zł.  Poniesione
koszty wyniosły 468.757,91 zł. 

Struktura przychodów i kosztów została przedstawiona poniżej.

Struktura uzyskanych przychodów:

L.p. Rodzaj przychodów Kwota %

1 Przychody z nieodpłatnej działalności PP 414 335,18 85,97%

  w tym:   

1.1. wpływy od Fundatora 392 870,27 81,51%

1.2. granty – darowizny 500,00 0,10%

1.3. dotacje na zadania publiczne 8 000,00 1,66%

1.4. dotacje z urzędów pracy 12 964,91 2,69%

2 Przychody z odpłatnej działalności PP 39 843,96 8,27%

 w tym:   

2.1. wynajmy pomieszczeń i eksponatów 32 648,37 6,77%

2.2. sprzedaż biletów i pamiątek 7 195,59 1,49%

3 Przychody z działalności gospodarczej 27 797,21 5,77%

 w tym:   

3.1. wynajem pokoi Willa Fischer 19 626,84 4,07%

3.2.
wynajem pomieszczeń Młyna 
Hilberta 8 170,37 1,70%

 RAZEM 481 976,35 100,00%

Na  sumę  kosztów  podstawowej  działalności  operacyjnej  tj.  468.516,48zł  składają  się
koszty rodzajowe obejmujące koszty administrowania Fundacją  oraz koszty działalności
statutowej.

Struktura kosztów rodzajowych:

Lp. Rodzaj kosztów Kwota %

1 Amortyzacja 14 371,80 3,07%

2 Zużycie materiałów i energii 50 667,96 10,81%

3 Usługi obce 211 520,62 45,15%

4 Podatki i opłaty 1 426,67 0,30%

5 Wynagrodzenia 155 344,75 33,16%

6 Ubezpieczenia i inne świadczenia 21 998,90 4,70%

7 Podróże służbowe 2 193,09 0,47%

8 Pozostałe koszty rodzajowe 10 992,69 2,35%

 RAZEM 468 516,48 100,00%

VI.            Informacja dotycząca zatrudnienia

W roku 2016 r. Fundacja zatrudniała 5 osób na umowę o pracę, w przeliczeniu na etaty
średnio  2,42 etatu.  Ponadto,  18 osób pracowało na rzecz Fundacji  w ramach umowy
zlecenia lub o dzieło.
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Nie  wypłacano  wynagrodzenia  ani  członkom  Zarządu  ani  członkom  innych  organów
Fundacji (Rady Fundacji).

VII.           Informacja  o  pożyczkach  pieniężnych,  lokatach  bankowych,  wartości  nabytych
obligacji, udziałów, akcji oraz środkach trwałych

Rada Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska podjęła uchwałę w sprawie
przejęcia  przez  Fundację  praw  i  obowiązków  Pana  Piotra  Gerbera  jako  założyciela
Muzeum  Przemysłu  i  Kolejnictwa  na  Śląsku  z  siedzibą  w  Jaworzynie  Śląskiej  i
postanowiła, że począwszy od 1.01.2017r. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku z
siedzibą  w  Jaworzynie  Śląskiej,  włączone  zostanie  w  strukturę  Fundacji  oraz  działać
będzie jako jej jednostka organizacyjna. 

Fundacja  Ochrony  Dziedzictwa  Przemysłowego  Śląska  nabyła  od  Gminy  Jaworzyna
Śląska  własność  nieruchomości  zabudowanej,  obejmującej  działkę  gruntu  nr  771/2  o
powierzchni  2,5513  ha,  położoną  w  Jaworzynie  Śl.  przy  ul.  Towarowej  4,  z
przeznaczeniem na cele Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

Ponadto w roku 2016 zostały nabyte następujące rzeczowe aktywa trwałe:  komputer i
laptop DELL, system nagłośnienia YAMAHA, zamiatarka ręczna i kasa fiskalna.

Fundacja  w  2016  roku  nie  nabyła  akcji,  udziałów  i  obligacji.  Nie  udzielała  oraz  nie
pozyskała pożyczek i kredytów.

VIII.          Dane  o  działalności  Fundacji  w  zakresie  zleconej  przez  podmioty  państwowe  i
samorządowe

W  roku  2016  Fundacja  na  zlecenie  Województwa  Śląskiego  realizowała  zadanie
publiczne  pod  tytułem:  Działania  artystyczne  w  ramach  INDUSTRIADY  2016  w
zabytkowej  Walcowni  Cynku,  Katowice  Szopienice.  Zadanie  to  realizowane  było  w
ramach  umowy  nr  1334/KL/2016  zawartej  w  dniu  13  maja  2016  r.  w  Katowicach.
Całkowity koszt zadania zgodnie z umową to 13.769,30 zł z czego Zleceniodawca czyli
Województwo  Śląskie  przekazało  dotację  w  wysokości  8.000  zł.  Przyznane  środki
wydatkowane były  na wynagrodzenia  i  honoraria dla  artystów,  nagłośnienie,  transport,
projekt oraz przygotowanie wystaw „Przemysłowe hasła propagandowe”,  „Boczny tor –
fotografie Ignacego Cembrzyńskiego” oraz „Kolejka wąskotorowa koncernu Giesche”.

IX.            Informacja dotycząca rozliczeń podatkowych Fundacji

Fundacja  składa  zeznanie  CIT  8  w  Urzędzie  Skarbowym  Wrocław  Śródmieście.
Uzyskiwane dochody, z uwagi na przeznaczenie ich w całości na działalność statutową,
korzystają ze zwolnienia podatkowego. Za rok 2016  Fundacja osiągnęła zysk.

X.             Informacja o kontrolach

W roku 2016 w Fundacji nie były prowadzone czynności  kontrolne. 

Piotr Gerber – Prezes Fundacji
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