Jaworzyna Śląska 30.03.2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

I.
Nazwa organizacji: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
Siedziba i adres: ul. Towarowa 2, 58-140 Jaworzyna Śląska
Data wpisu w KRS: 28.12.2004 r.
Nr KRS: 0000225114

Nr REGON: 020002242
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Marek Krzysztof Batycki, zamieszkały: ul.
Świdnicka 9/19, 50-064 Wrocław
Cele statutowe Muzeum: Trwała ochrona zabytków i tradycji z zakresu przemysłu w
szczególności produkcji kolejowej, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz
światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu
ze zbiorami.
II.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności muzeum o skutkach finansowych:
Muzeum realizuje cele statutowe przez:
1. Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
2. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych
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3. Prowadzenie działalności edukacyjnej- w tym również praktyk studenckich
4. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
5. Gromadzenie zabytków w zakresie przemysłu, w szczególności z regionu Śląska, w tym:
maszyny i urządzenia, pojazdy szynowe i kołowe, wyroby rękodzieła, zbiory
ikonograficzne raz dokumentacja związana z tego typu eksponatami.
6. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
7. Przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów
naukowych.
8. Zabezpieczenie i konserwacja muzealiów i archiwaliów.
9. Opracowywanie opinii, ekspertyz i dokumentacji z zakresu swojej działalności.
10. Przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów.
11. Przyjmowanie w depozyt muzealiów i materiałów archiwalnych od osób prywatnych
i instytucji.
12. Publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw
popularno-naukowych z zakresu swej działalności.
13. Konserwację i rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych.
III.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS.
Odpłatna działalność statutowa:
- działalność galerii i ośrodków wystawienniczych
- działalność związana z organizacją targów i wystaw
- wynajem nieruchomości na własny rachunek
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową
- działalność wydawnicza
Nieodpłatna działalność statutowa:
- działalność muzeów
- ochrona zabytków
- działalność domów i ośrodków kultury
- prace badawczo -rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa w pozostałych składowiskach.
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IV.
Kalendarium wydarzeń w działalności Muzeum w 2006 roku
W 2006 roku Muzeum prowadziło aktywną działalność zgodnie z celami wyznaczonymi w
Statucie.
Prace dotyczyły kilku grup tematycznych:
1. Poprawa stanu technicznego i wartości historycznych obiektów budowlanych i
technicznych znajdujących się na terenie Muzeum
2. Wzbogacanie zbiorów muzealnych
3. Konserwacja i odbudowa obiektów muzealnych
4. Dokumentacja zgromadzonych zbiorów muzealnych
5. Działania zmierzające do promocji Muzeum
6. Działalność naukowa
7. Działalność dydaktyczna
8. Działania zmierzające do pozyskania środków na działalność statutową Muzeum
W ramach tych grup prowadzono następujące działania:
Ad 1.
•

Wykonano własnymi siłami oraz przy pomocy specjalistycznych firm prace remontowe
poszycia dachu oraz wykonano nową instalację odgromową.

•

W ciągu 2006 roku prowadzono kosztowne prace przy konserwacji i remoncie bocznicy
kolejowej na terenie Muzeum. Prace prowadzone były w celu uzyskania dopuszczenia
bocznicy do eksploatacji przez Urząd Transportu Kolejowego.

Ad 2.
•

Z środków Muzeum pozyskano szereg eksponatów z dziedziny kolejnictwa jak i innych
dziedzin techniki (wagony, urządzenia techniczne).

•

Z likwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworzynie Śląskiej pozyskano w
formie depozytu makietę kolejową wraz historycznym zestawem urządzeń do sterowania
ruchem kolejowym. W roku 2006 prowadzono prace przy uruchomieniu konserwacji
i wzbogaceniu makiety.
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•

Muzeum pozyskało w ramach darowizny szereg urządzeń oraz dokumentacji technicznej
z likwidowanej cukrowni w Pastuchowie

•

Wykonano tablice informacyjne dla eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum.
Uzyskano zgodę i wykonano tablice informacyjne o Muzeum przy drodze krajowej nr 5
ze Strzegomia do Jeleniej Góry oraz przy drodze krajowej nr 35 z Wrocławia do
Wałbrzycha.

Ad 3.
•

W okresie letnio-jesiennym prowadzono prace konserwatorskie przy eksponatach
muzealnych. Prace dotyczyły głownie konserwacji powłok lakierniczych wagonów
i lokomotyw. Prace prowadzono siłami własnych pracowników oraz wolontariuszy.

Ad 4.
Wykonano kompletne karty zabytków (według obowiązujących standardów) do wszystkich
eksponatów zgromadzonych w Muzeum
Ad 5.
•

W dniach 2-3 luty 2006 roku odbyło się na terenie Muzeum międzynarodowe seminarium
pt. „Możliwości współpracy przy popularyzacji dziedzictwa przemysłowego na terenie
Czech, Śląska i Saksonii”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele sześciu muzeów z
wymienionych regionów.

•

W dniach 11-12 luty na terenie Muzeum odbył się zlot motocykli Harley-Davidson.

•

Na terenie Muzeum odbyły się festyny zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka.

•

W sierpniu w ramach umowy wynajmu Stowarzyszenie Wolsztyn Experience zakończył
prace przy remoncie lokomotywy Tkt 48-18. Wypożyczonej ze zbiorów Muzeum na okres
4 lat. Wyremontowana lokomotywa rozpoczęła obsługę pociągów turystycznych na
dolnośląskich szlakach kolejowych.

•

24-25 sierpnia Muzeum gościło uczestników historycznego rajdu motocyklowego
„Grenzlandfahrt”. Trzydzieści cztery zabytkowe motocykle prezentowane były na terenie
Muzeum.
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•

26 sierpnia 2006 roku zorganizowano wspólnie z Stowarzyszeniem Wolsztyn Experience
festyn pt: „Jaworzyna Śląska znów pod parą”. Jedna z głównych atrakcji był przyjazd
pociągu prowadzonego parową lokomotywą. Festyn odwiedziło blisko tysiąc osób.

•

Udział w wystawie (15.09 – 31.10.2006) zorganizowanej przez Muzeum Architektury
i Urząd Miasta we Wrocławiu pt. „Wrocławskie Dworce kolejowe”.

•

Przygotowanie miedzy innymi przez pracowników Muzeum dwóch artykułów: Piotr
Gerber Wacław Sobociński: „Zapomniany dworzec- Dworzec Miejski Kolei Prawego
Brzegu Odry” oraz Piotr Gerber, Miron Urbaniak: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na
Śląsku w Jaworzynie Śląskiej – nowe formy ochrony zabytków w Polsce” wydanych
przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w książce pt. Wrocławskie Dworce Kolejowe.

•

Muzeum wspomogło Holocaust Documentation Center z Miami USA ( Muzeum
upamiętniające eksterminację Żydów w czasie drugiej wojny światowej) w pozyskaniu
eksponatu

–

krytego

wagonu

towarowego.

Muzeum

ze

środków

Holocaust

Documentation Center nabyło na przetargu od PKP wagon, a następnie uzyskało
wymagane prawem pozwolenia i zorganizowało transport wagonu do Muzeum
Holocaustu w Miami.
•

W październiku 2006 roku pracownicy Muzeum uczestniczyli w spotkaniu muzeów
technicznych z Czech zorganizowanym przez Vytopna Jaromir (Muzeum kolejowe w
Jaromer). Celem spotkania było zaplanowanie wspólnych działań w 2007 roku.

•

25 listopada na terenie muzeum obchodzono Dzień Kolejarza. Impreza została
zorganizowana przez Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych wspólnie z PKP
Dolnośląskim Zakładem Przewozów regionalnych.

•

W listopadzie 2006 roku zaprezentowano ofertę Muzeum na Targach Turystycznych w
Manchaim.

Ad 6.
Muzeum, jako podwykonawca, prowadziło prace w ramach międzynarodowego programu
badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej: CONSIST „Porównanie
materiałów oraz strategii konserwatorskich celem trwałej eksploatacji nieruchomego
dziedzictwa kultury przemysłowej wykonanego z żelaza i ze stali.”
W ramach realizowanego projektu wykonano szereg prac związanych z działalnością
statutową

Muzeum.

Między

innymi

wykonano:

inwentaryzację

architektoniczną

i konserwatorską obiektów budowlanych i technicznych na terenie Muzeum, wykonano
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projekt ruchu turystycznego na terenie Muzeum, przygotowano dwa stanowiska badawczokonserwatorskie konieczne do wykonywania prac badawczych w dalszej fazie programu
badawczego.
Ad 7.
•

Podpisano umowę na prowadzenie praktyk studenckich z zakresu dokumentacji muzealnej
z Instytutem Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

•

W trakcie 2006 roku prowadzone były na terenie Muzeum praktyki studenckie w zakresie
dokumentacji architektonicznej i technicznej zabytków techniki. W indywidualnych jak i
zbiorowych praktykach uczestniczyli studenci z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Wrocławskiego.

•

W kwietniu i maju 2006 roku odbyły się na terenie Muzeum zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez pracowników Muzeum dla studentów Wydziału Architektury dotyczące
historii technicznej Dolnego Śląska.

Ad 8.
•

Aktywny udział w pracach przy opracowaniu: Projektu Rewitalizacji dla Gminy
Jaworzyna Śląska.

•

Przygotowano wnioski do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w
celu pozyskania środków finansowych na realizację programów.

•

Sporządzono wniosek o realizację zadania publicznego do Ministerstwa Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

•

Od listopada 2006 roku w ramach stażów finansowanych z Urzędu Pracy w Świdnicy
szkolenia stażowe rozpoczęło czterech stażystów.

V.
Informacja o przychodach, odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Muzeum
w ramach celów statutowych:
W roku 2006 Muzeum uzyskało przychody z następujących źródeł:
- darowizny osób fizycznych (1% na opp)
- sprzedaż świadczeń statutowych
- odsetki bankowe

3.823,84 zł
448.045,37 zł
9,10 zł
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VI.
Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych i działalność
administracyjną:

465.264,26 zł

VII.
Dane o:
a) liczba zatrudnionych osób: 2 osoby
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2006 r.: 104.143,58 zł
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów i innych organów muzeum oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą: w roku 2006 nie było wypłat wynagrodzeń dla
członków zarządu i innych organów muzeum
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło: 49.133,30 zł
e) udzielone przez muzeum pożyczki pieniężne: w roku 2006 muzeum nie udzielało
pożyczek
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Muzeum nie miało lokat pieniężnych w
bankach
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem spółek: w roku 2006 Muzeum nie nabyło
obligacji ani nie objęło udziałów ani nie nabyło akcji
h) nabyte nieruchomości: w roku 2006 muzeum nie nabyło nieruchomości
i) nabyte pozostałe środki trwałe: jak wyżej
j) wartość aktywów i zobowiązań muzeum ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych:
-

aktywa:
* inwestycje długoterminowe(eksponaty)
* należności z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy

75.477,50 zł

* należności z tytułu podatków

62.914,89 zł

* środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-

1.070.644,00 zł

4.065,53 zł

zobowiązania:
* z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy
* z tytułu podatków, ZUS

32.244,06 zł
3.239,73 zł
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VIII.
Działalność zlecona muzeum przez podmioty państwowe i samorządowe – w roku 2006
Muzeum podpisało umowę z Politechniką Wrocławską, której przedmiotem są prace
związane z realizacją projektu pt. „Porównanie materiałów konserwatorskich i strategii
trwałej eksploatacji zabytkowych, nieruchomych obiektów przemysłowych wykonanych z
żelaza i stali (CONSIST)”. Umowę zawarto na czas oznaczony do 30.04.2008 r.
IX.
Informacja o rozliczeniach muzeum z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych- Muzeum
składa następujące miesięczne deklaracje podatkowe:
-

PIT 4 - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty
dokonanych wypłat do US w Świdnicy

-

VAT 7 – deklaracja w sprawie podatku VAT do US w Świdnicy

Muzeum terminowo reguluje swoje zobowiązania podatkowe.
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