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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI HISTORIA KOŁOBRZEGU PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA 

W 2021 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Fundacji Historia Kołobrzegu za 2021 rok, sporządzone do organów nadzoru oraz 
jako informacja dla osób zainteresowanych. Przyjęte przez Zarząd Fundacji i Radę Fundacji w dniu 31.03.2021 
roku. Opublikowane na stronie: www.historiakolobrzegu.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. 17.02.2015 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 2021 roku: 
- Robert Dziemba – prezes Zarządu Fundacji  
 

Skład Rady Fundacji w 2021 roku: 
- Tomasz Łowkiewicz – przewodniczący Rady Fundacji  
- Aleksandra Muciek – członek Rady Fundacji  
 
 

2. Działalność statutowa Fundacji Historia Kołobrzegu w 2021 roku 
 
a) Zgłoszenie kandydata do Rady Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – dra Roberta Dziemby; 
 
b) Opracowanie i złożenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do 
rejestru zabytków stanowiska dowodzenia w Kołobrzegu-Podczelu; 
 



c) Złożenie uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Ekopark Wschodni” w 
zakresie ochrony konserwatorskiej stanowiska dowodzenia w Kołobrzegu-Podczelu; 
 
d) Organizacja w dniach 16-18 lipca 7 Zlotu Zimnowojennego we współpracy z Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu; 
 
e) Udział GRH Kołobrzeg w Dniu Dziecka w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i przygotowanie 
grochówki; 
 
f) Negatywne zaopiniowanie ustawienia głazu katyńskiego na Skwerze Pionierów; 
 
g) Przygotowanie i wykonanie projektu namalowania kopii zaginionego obrazu z kołobrzeskiej bazyliki 
z ok. 1500 roku, pt. Trzej Mnisi, wspólnie z gminą Miasto Kołobrzeg – autorem dzieła jest kołobrzeski 
artysta Dariusz Kaleta; dzieło zawisło w kościele Mariackim w Kołobrzegu z okazji 40-lecia powstania 
parafii; 
 
g) Wykonanie dla GRH Kołobrzeg kopii XVIII-wiecznej armaty pruskiej w ramach zadania publicznego 
współfinansowanego kwotą 10 tys. zł z budżetu gminy Miasto Kołobrzeg; 
 
h) Wydanie monografii historycznej poświęconej historii kościoła Mariackiego, pt. „Bazylika Mariacka 
w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta”, część nakładu za kwotę 23 tys. zł zakupił 
Powiat Kołobrzeski, co pozwoliło sfinansować projekt druku książki; 
 
i) Wydanie drugiego numeru „Rocznika Kołobrzeskiego”, w ramach zadania publicznego 
współfinansowanego przez Powiat Kołobrzeski kwotą 10 tys. zł; 
 
j) Przedłożenie prezydentowi Kołobrzegu propozycji zmiany nazwy i rewitalizacji Skweru Anatola 
Przybylskiego; 
 
j) Prezentacje strzeleckie w Porcie Jachtowym w Reducie Morast od czerwca do sierpnia, wciągnięcie 
flagi twierdzowej na maszt Reduty Morast, 
 
k) Realizacja zadania pod nazwą „Szkoła Kadetów”, wraz prezentacjami historycznymi i strzeleckimi 
na kołobrzeskich fortyfikacjach (kwota dofinansowania z budżetu gminy Miasto Kołobrzeg: 19300 zł, 
wartość całkowita zadania: ponad 27 tys. zł) 
 
l) Przez cały rok Fundacja razem z Radiem Kołobrzeg i Muzeum Oręża Polskiego realizuje 
cotygodniową audycję „Kwadrans z Historią”. Emisja co środę o godz. 11.45. W audycji prezentowane 
są ciekawostki historyczne, felietony, rozmowy oraz relacje związane z historią miasta, okolic, a także 
z wydarzeniami historycznymi. Od marca 2020 roku audycja emitowana jest także w Telewizji 
Kablowej Kołobrzeg oraz w internecie na portalu Miastokolobrzeg.pl. 
 
 

3. Działalność organów Fundacji Historia Kołobrzegu 
 
a) Zarząd Fundacji  
Od 31 maja 2015 r. Zarząd jest jednoosobowy. Posiedzenia zarządu ograniczają się do 
podejmowanych decyzji wynikających ze zwykłego zarządu. 
b) Rada Fundacji 
Rada w 2021 r. ze względu na ograniczenia epidemiczne zebrała się tylko raz: 31.03.2021 r. 
 



Z żadną z osób reprezentujących Fundację Historią Kołobrzegu nie wiąże z organizacją umowa o 
pracę. W trakcie 2021 roku z osobami reprezentującymi Fundację podpisano umowy cywilnoprawne 
na realizację zadań zleconych Fundacji.  
 
 

4. Wyciąg z bilansu Fundacji za 2021 rok 
 

 
 



 
 
W 2021 roku w Fundacji nie było prowadzonych żadnych kontroli. 

 
 
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.  
 
Fundacja zrealizowała zadania, na które otrzymała środki z jednostek samorządu terytorialnego lub 
instytucji z nim związanych:  
- Wydanie książki „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta” – zakup 
części druku za kwotę 23000,00 zł przez Powiat Kołobrzeski, 
- Realizacja projektu „Szkoła Kadetów”, współfinansowanego ze środków gminy Miasto Kołobrzeg 19 
300 zł, środki na realizację zadania z innych źródeł publicznych: 7500 zł, 



- Zakup kopii XVIII-wiecznej pruskiej armaty czarnoprochowej: 11000 zł, z czego dofinansowanie z 
budżetu gminy Miasto Kołobrzeg wyniosło 10000 zł, 
- Wydanie „Rocznika Kołobrzeskiego” Nr 2: 12,091,01 zł, z czego dotacja z budżetu Powiatu 
Kołobrzeskiego wyniosła 10000 zł. 
  
Fundacja na swoją działalność wykorzystuje przekazane 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 2021 rok. 

 
 
6. Sponsorzy i wsparcie udzielone Fundacji 
 
W zakresie działań Fundacji, w jej działaniach udział wzięły następujące przedsiębiorstwa: 
- Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu. 
 
 

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. Taką formacją, funkcjonującą 
w strukturach Fundacji, jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg, prowadząca Szkołę 
Kadetów, realizująca działania edukacyjne i promocyjne. Fundacja prowadzi także działania związane 
z promocją Kołobrzegu, a także badaniami historycznymi i popularyzacją historii. 


