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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI HISTORIA KOŁOBRZEGU PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA 

W 2015 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Fundacji Historia Kołobrzegu za 2015 rok, sporządzone do organów nadzoru oraz 
jako informacja dla osób zainteresowanych. Przyjęte przez Zarząd Fundacji w dniu 14.04.2016, a przez Radę 
Fundacji dnia 8.05.2016. Opublikowane na stronie: www.twierdzakolobrzeg.pl. 
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1. Opis działalności Fundacja Historia Kołobrzegu 
 
 Powołanie fundacji aktem notarialnym nastąpiło 29 stycznia 2015 roku. Założycielem jest 
Robert Dziemba. Fundacja powstała jako organizacja skupiająca ludzi zainteresowanych historią 
Kołobrzegu, jej promowaniem i kultywowaniem, a także działaniem na rzecz zabytków i kultury.  
 
 Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17 lutego 2015 roku 
pod numerem KRS: 0000544128. 17.02.205 nadano Fundacji numer identyfikacyjny REGON: 
360803450. Fundacja otrzymała także nr identyfikacji podatkowej NIP: 6711817046. Fundacja nie 
prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja posiada numer konta bankowego w Banku Gospodarki 
Żywnościowej: BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0403 1680. 
 

Do głównych celów Fundacji należy: 
1. Działalność społeczna, naukowa, badawcza, oświatowa i kulturalna, wspierająca i promująca 
rozwój regionalny, szczególnie w zakresie historii Kołobrzegu, Pomorza Zachodniego, a także historii 
Polski. 
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz rozwój świadomości 
obywatelskiej i kulturowej. 
3. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mniejszości narodowych, 
etnicznych i wyznaniowych oraz języka regionalnego. 
4. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze województwa zachodniopomorskiego. 
5. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa w obszarze regionu. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie prezentacji, szkoleń, sympozjów, warsztatów; 
2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych; 
3. działalność wydawniczą; 
4. przygotowanie produkcji filmowych, nagrań; 
5. prowadzenie i wspieranie działalności historyczno-kulturalnej, 
6. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej, 
7. pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na cele Fundacji, 
8. podejmowanie wszelkich innych działań, niezbędnych do osiągnięcia celów Fundacji. 
9. podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych. 
 
 Skład Zarządu Fundacji w 2015 roku: 
- Robert Dziemba – prezes Zarządu Fundacji od 29.01.2015 
- Anna Marek – członek Zarządu Fundacji w okresie 29.01-31.05.2015 
 

Skład Rady Fundacji w 2015 roku: 
- Sławomir Chałupniczak – przewodniczący Rady Fundacji w okresie 29.01-31.08.2015 
- Tomasz Łowkiewicz – członek Rady Fundacji w okresie 29.01-8.09.2015 
- Tomasz Łowkiewicz – przewodniczący Rady Fundacji od 8.09.2015 
- Aleksandra Muciek – członek Rady Fundacji od 8.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 



2. Działalność statutowa Fundacji Historia Kołobrzegu w 2015 roku 
 
a) 13 marca Fundacja razem z Muzeum Oręża Polskiego zorganizowała Wieczornicę Historyczną z 
wykładem doktora Łukasza Gładysiaka „Rybicki znany i nieznany. Kadry z boju walk o Kołobrzeg”, a 
także emisję filmu „Jarzębina Czerwona”. 
 
b) W marcu, Fundacja zrealizowała we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nagranie 
wspomnień uczestników walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku – publikacja audycji na stronie: 
http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/354-b%C3%B3j-o-ko%C5%82obrzeg-we-
wspomnieniach.html 
 
c) W marcu, Fundacja złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Kołobrzeg na 
przykrycie dachem wystawy plenerowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Niestety, wniosek 
nie uzyskał stosownej akceptacji tzw. zespołu oceniającego. 
 
d) 18 kwietnia Fundacja brała udział w projekcie realizowanym przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Oddział w Kołobrzegu, Fundację Strażnicy Historii oraz Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu pt. „Śladami 1 Pułku Piechoty” polegającymi na poszukiwaniach w Parku im. Aleksandra 
Fredry w Kołobrzegu. 
 
e) W kwietniu, Fundacja opracowała założenia do realizacji zadań związanych z Twierdzą Kołobrzegu, 
zarówno przed jak i po 1945 roku, wykorzystania i promocji zabytków militarnych oraz historii 
wojskowej miasta. 
 
d) W kwietniu, Fundacja przystąpiła do renowacji 10-funtowego moździerza pruskiego model C/1832 
o wadze 300 kilogramów i wykonania dla niego nowego łoża. Prace zakończyły się w maju 
prezentacją zabytku na I Święcie Twierdzy Kołobrzeg. Zabytek należy do Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu, gdzie obecnie jest prezentowany. 
 
e) 3 maja, Fundacja razem z Bractwem Kurkowym, wystrzałem z armaty na Forcie Ujście uczciła 250 
rocznicę śmierci komendanta Twierdzy Kołobrzeg Sigismunda von der Heyde 
http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/364-250-lat-temu-zmar%C5%82-komendant-twierdzy.html 
 
f) W dniach 23-24 maja, Fundacja zorganizowała w ramach obchodów Dni Kołobrzegu I Święto 
Twierdzy Kołobrzeg. W imprezie udział wzięli: Stowarzyszenie Historyczne 549 z Polic (GRH 549 
Volksgrenadier-Division), Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "War Horse" ze Szczecina (zwiad 
niemieckiej 35. Dywizji Piechoty), Grupa Rekonstrukcji Historycznej Nysa 32 (32 Pułk Piechoty im. von 
Treskowa), Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Piechoty I Armii Wojska Polskiego "Nałęcz" z 
Trzebiatowa, Kołobrzeska Brygada Kolekcjonerska Aktywni Kołobrzeżanie (KBK-AK), grupa historyczna 
z Fortu Gerharda w Świnoujściu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (działo samobieżne SU-57 i 
stanowisko historyczne), Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu (stanowisko historyczne i 2-funtowa 
armata), Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (stanowisko historyczne, wystawa "Twierdza Kołobrzeg" 
i dwie 1-funtowe armaty), - Firma ASG Kamuflaż z mobilną strzelnicą (repliki broni palnej AK47, M14, 
M15A1, Scar, Beretta, Colt 1911A1, CZ75, Smith&Wesson, Walther P99, P38, Luger P07), - Wojciech 
Minczykow z kuchnią polową Wojska Polskiego z 1938 roku, Kołobrzeska Fabryka Piwa COLBERG. Na 
to zadanie, Fundacja otrzymała 4 tys. zł z budżetu gminy Miasto Kołobrzeg. 
 
g) 30 czerwca, Fundacja podpisała z Gminą Miasto Kołobrzeg protokół zdawczo odbiorczy 
pomieszczeń piwnic zabytkowego ratusza miejskiego, przekazanych w nieodpłatne użyczenie na czas 
określony umową z 14.04.2015. W pomieszczeniach znajduje się biuro Fundacji i sala edukacyjna, a 
także pomieszczenia magazynowe. 
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h) W dniach 18-19 lipca Fundacja zorganizowała na Małpim Gaju w Kołobrzegu I Zlot Zimnowojenny. 
To jedyna taka impreza w Polsce, poświęcona tematyce militarnej za żelazną kurtyną. Można było 
zobaczyć ponad 20 sprawnych i oryginalnych pojazdów z tamtego okresu na czele ze słynnym i nadal 
nieśmiertelnym czołgiem T55. Byli także rekonstruktorzy w strojach z okresu zimnej wojny 
http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/374-zimna-wojna-w-ko%C5%82obrzegu.html 
 
i) 15 sierpnia i 19 września, zgodnie z Porozumieniem z Gminą Miasto Kołobrzeg z dnia 23.04.2015, 
Fundacja zorganizowała kołobrzeską grę miejską. Pierwsze wydarzenie odbyło się pt. „Tajemnica 
Gotfryda de Wide”, drugie zaś „Śladami Bursztynowej Komnaty”. Na ten cel, Fundacja pozyskała z 
gminy Miasto Kołobrzeg kwotę 15 tys. zł. 
 
j) 14 listopada odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Kołobrzeskiego Klubu Historycznego. Z 
wykładem na temat ucieczek z Kołobrzegu od 1945 roku wystąpił Edward Stępień 
http://miastokolobrzeg.pl/kultura/11316-ruszyl-kolobrzeski-klub-historyczny.html 
 
k) 22 listopada powołana została do życia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kołobrzeg. GRH 
Kołobrzeg zajmować będzie się odtwarzaniem oddziałów Ludowego Wojska Polskiego z okresu 
Zimnej Wojny oraz walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku, a także oddziały okresu pruskiej Twierdzy 
Kołobrzeg. 
 
 

3. Działalność organów Fundacji Historia Kołobrzegu 
 
a) Zarząd Fundacji  
Zarząd w 2015 r. zbierał się na następujących posiedzeniach: 31 stycznia i 8 marca. Od 31 maja 
Zarząd jest jednoosobowy. Posiedzenia zarządu ograniczają się do podejmowanych uchwał 
wynikających ze zwykłego zarządu: 
- UCHWAŁA NR 1/2015 z 9.06.2015 w sprawie organizacji Zlotu Zimnowojennego, 
- UCHWAŁA NR 2/2015 z 30.06.2015 w sprawie remontu pomieszczeń ratusza, 
- UCHWAŁA NR 3/2015 z 20.07.2015 w sprawie organizacji gry miejskiej, 
- UCHWAŁA NR 4/2015 z 17.08.2015 w sprawie organizacji gry miejskiej, 
- UCHWAŁA NR 5/2015 z 2.11.2015 w sprawie powołania Kołobrzeskiego Klubu Historycznego, 
- UCHWAŁA NR 6/2015 z 22.11.2015 w sprawie powołania Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Kołobrzeg, 
 
b) Rada Fundacji 
Rada w 2015 r. zbierała się na następujących posiedzeniach: 31 stycznia i 8 marca, 31 maja, 8 
września. W tym czasie, podjęto następujące uchwały: 
- UCHWAŁA Nr 01/2015 z 31.05.2015 w sprawie odwołania Członka Zarządu Fundacji, 
- UCHWAŁA Nr 2/2015 z 8.09.2015 w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, 
- UCHWAŁA Nr 3/2015 z 8.09.2015 w sprawie powołania członka Rady Fundacji. 
 
Z żadną z osób reprezentujących Fundację Historią Kołobrzegu nie wiąże z organizacją umowa o 
pracę. W trakcie 2015 roku z osobami reprezentującymi Fundację podpisano dwie umowy 
cywilnoprawne w związku z realizacją zadania zleconego przez Gminę Miasto Kołobrzeg, pt. Gra 
Miejska Kołobrzeg, z kwotą 15 tys. zł. W ramach tego zadania, ze Sławomirem Chałupniczakiem 
została podpisana umowa na 1 tys. zł, a z Robertem Dziembą na 8 tys. zł. Pozostałe działania 
wykonywane są w ramach pracy społecznej. 
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4. Wyciąg z bilansu Fundacji za 2015 rok 
 

 
 
 
 



 
 
 
W bilansie za 2015 rok nastąpiło uszczuplenie kapitału zakładowego, które zostanie pokryte z 
przychodów osiągniętych w 2016 roku. Stan finansów Fundacji jest dobry i posiada ona środki na 
kontynuowanie działalności. W 2015 roku w Fundacji nie były prowadzone żadne kontrole. 
 
 

5. Informacje finansowe 
 
 Fundacja Historia Kołobrzegu jako organizacja zaufania społecznego realizuje swoje cele 
statutowe zgodnie z zasadą przejrzystości finansowej oraz przeznaczenia wszystkich środków na 
działalność statutową.  
 
 Na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji za 2015 rok, przychód w wysokości 
21.394,00 zł stanowiły: 
 



- darowizny pieniężne: 2000 zł 
- inne przychody: 19.394,00 zł 

 
Na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji za 2015 rok, koszty w wysokości 21.507,71 

zł stanowiły: 
 
- koszty realizacji zadań statutowych: 19.027,46 zł 
- koszty ubezpieczeń, w tym ZUS, podatki: 1954,50 zł 
- koszty wpisów i zmian w KRS: 300 zł 
- koszty utrzymania pomieszczeń w ratuszu: 225,75 zł 
 
 Wytworzony na majątku Fundacji środek trwały w postaci podstawy do zabytkowego 
moździerza, został przekazany wraz z odrestaurowanym zabytkiem dla Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu. 
 
 Fundacja zrealizowała dwa zadania, na które otrzymała środki z Gminy Miasto Kołobrzeg: Gra 
Miejska (15.000,00 zł), Święto Twierdzy Kołobrzeg (4.000,00 zł). Fundacja na swoją działalność 
wykorzystuje przekazane bezpłatnie od 1 lipca 2015 roku pomieszczenia w piwnicach ratusza, będące 
własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. 
 
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja rozliczyła wszystkie zobowiązania 
podatkowe związane z jej działalnością, złożyła również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2015 rok – 31 
marca 2016 roku.  
 

 
6. Sponsorzy i wsparcie udzielone Fundacji 
 
 W zakresie działań Fundacji, w jej działaniach udział wzięły następujące przedsiębiorstwa: 
- Invest Tower Spółka z o.o. 
- Jantar Wody Mineralne Spółka z o.o. 
- Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Spółka z o.o. 
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu Spółka z o.o. 
- Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. 
- Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z o.o. 
 
 

7. Podsumowanie 
 
 W zakresie działalności statutowej, Fundacja przeprowadziła wszelkie zaplanowane działania. 
Jako młoda organizacja, zapewniła sobie środki na kontynuowanie działalności, szczególnie w kapitale 
ludzkim. Grupa wolontariuszy jest największym wsparciem organizacji, która w przyszłości zapewni 
realizację kolejnych projektów w ramach działań społecznie użytecznych, związanych z promocją 
Kołobrzegu, a także badaniami historycznymi i popularyzacją historii. 


