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Katowice, 28.05.2017 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

„WIELKI CZŁOWIEK” W ROKU 2016 

 

 

 

I. Dane dotyczące Fundacji „Wielki Człowiek”. 

Nazwa: Wielki Człowiek  

Adres: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.05.2013 r.  

Numer KRS: 0000462557  

Numer Regon: 243271742  

Numer NIP:  6342818267 

Prezes Zarządu:  Wojciech Kukuczka, zam. przy ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice 

Członkowie Zarządu:  Cecylia Kukuczka, zam. przy ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, 

Katarzyna Zioło, zam. przy ul Wróbli 28/18, 40-756 Katowice 

 

Cele statutowe fundacji: 

Celem statutowym fundacji jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz 

rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na 

rzecz twórców, sportowców oraz osób zasłużonych dla kultury, sztuki oraz sportu w kraju i za 

granicą. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez: 

1. Promowanie oraz wspieranie uzdolnionych twórców oraz sportowców w kraju i za granicą. 

2. Wspieranie twórczości, sztuki, oświaty oraz sportu we wszelkich przejawach. 

3. Powoływanie, zarządzanie oraz wspieranie instytucji związanych z twórczością, sztuką, oświatą, 

sportem. Szczególnie instytucji takich jak: galerie, muzea, izby pamięci oraz szeroko rozumiane 

ośrodki kultury, sztuki, oświaty i sportu. 
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4. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie spektakli, koncertów, występów, wystaw, 

przedstawień, wernisaży oraz wszelkiego rodzaju prezentacji artystów w kraju i zagranicą, 

5. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie imprez, festiwali, plenerów, konkursów, warsztatów, 

wykładów, kursów, prelekcji, spotkań autorskich oraz wszelkich wydarzeń związanych tematycznie 

z celami statutowymi Fundacji. 

6. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie wypraw górskich, trekkingów, maratonów oraz 

innych form działalności sportowej. 

7. Fundowanie stypendiów oraz grantów w ramach wsparcia działalności zbieżnej z celami 

Fundacji. 

8. Inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej oraz oświatowej w zakresie 

celów Fundacji. 

9. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji 

10. Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich form działalności służących podtrzymywaniu wiedzy 

i pamięci o dokonaniach wybitnych artystów, sportowców oraz szeroko rozumianych twórców 

kultury. 

11. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej materiałów o dużej wartości artystycznej, 

merytorycznej, historycznej, sportowej. 

12. Inicjowanie oraz wspieranie działań mających na celu rewitalizację obiektów oraz przestrzeni 

zdegradowanej celem przekwalifikowani ich do celów służących wspieraniu oraz popularyzacji 

kultury, sztuki, oświaty, sportu. 

 

W 2016 roku cele statutowe fundacji były realizowane poprzez: 

1. Prowadzenie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki. 

2. Realizacja projektu promocji Izby Pamięci (utworzenie znaków kierujących turystów do Izby 

i materiałów promocyjnych) oraz realizacja projektu remontu i rozbudowy Izby Pamięci Jerzego 

Kukuczki. 

3. Realizację komiksu promującego dokonania Jerzego Kukuczki pt. Annapurna 87' 

4. Realizację czwartego etapu archiwizacji spuścizny Jerzego Kukuczki 

5. Rozbudowę Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki 

6. Projekt cyklu wydarzeń popularyzujących postać Jerzego Kukuczki. 

7. Realizację projektu warsztatów tańca współczesnego „Dance with me” 

8. Realizację projektu warsztatów animacji poklatkowej „See the sound” 

9. Realizacja projektu Galeria Negatyw. 
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Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych projektów: 

 

Ad 1. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki. Izba Pamięci mieszcząca się w Istebnej, w przysiółku 

Wilcze, w małym góralskim domu należącym do rodziny Jerzego Kukuczki. Powstała w 1996 roku, 

z inicjatywy żony Jerzego – Cecylii Kukuczki, będącej jednocześnie opiekunem Izby. W Izbie 

Pamięci znajdują się fotografie z wypraw, stary sprzęt wspinaczkowy, odznaczenia, książki 

i pamiątki. Izba zainicjowana i prowadzona jest przez członków fundacji Wielki Człowiek. Od 

momentu powstania fundacji znajduje się również pod jej skrzydłami.  

 

Ad 2. W ramach opieki nad Izbą Pamięci Jerzego Kukuczki, przeprowadzone zostały przed 

Fundację dwa projekty, które rozpoczęły się w roku 2015 a ukończone zostały w 2016. Pierwszy 

z nich to projekt polegający na zadbaniu o informację na temat Izby Pamięci i jej promocję. 

W ramach projektu zostały stworzone ulotki i wlepki promocyjne oraz drewniane, tradycyjnie 

rzeźbione znaki kierujące turystów ze szlaków górskich i okolicznych dróg do Izby. Drugi projekt 

polegał na zbiórce funduszy i remoncie oraz powiększeniu Izby Pamięci. Projekt rozpoczął się 

w 2015 roku i był kontynuowany w 2016. Rozpoczęciem działania była zbiórka  funduszy 

zorganizowana przez portal crowdfoundingowy polakpotrafi.pl w 2015 roku. Datki uzbierane w ten 

sposób zostały przeznaczone na remont Izby, jej powiększenie oraz poszerzenie ekspozycji. Prace 

remontowe i ekspozycyjne będą trwały w 2016 roku. Ostateczne otwarcie odnowionej Izby odbyło 

się pod koniec wakacji 2016 roku. Na uroczystość zaproszeni zostali darczyńcy, prezydent Miasta 

Katowice, wójt Gminy Istebna oraz partnerzy i sponsorzy Fundacji. 

 

Ad 3. W ramach projektu „Annapurna 87'” powstał komiks prezentujący zimową wyprawę na 

Annapurnę, która od była się w 1987 roku. Scenariusz komiksu przygotowany został przez Jerzego 

Porębskiego – filmowca zajmującego się tematyką górską, który pracował już z materią komiksu 

podczas tworzenia serii Lodowi Wojownicy. Scenariusz powstawał na bazie materiałów 

archiwalnych zgromadzonych i opisanych w Archiwum Jerzego Kukuczki. Celem projektu jest 

popularyzowanie dokonań Jerzego Kukuczki oraz wspinaczy działających w okresie tzw. Złotej 

Deady Polskiego Himalaizmu. Finansowo działanie zostało wsparte przez Urząd Gminy w Istebnej. 

 

Ad 4. Rozbudowa Wirtualnego Muzeum. Muzeum jest projektem zapoczątkowanym w 2014 roku. 

W roku 2015 Fundacja kontynuowała prace archiwistyczne i dygitalizacyjne co zaowocowało 

poszerzeniem zbioru znajdującego się na platformie internetowej. W jego skład wchodzą materiały 
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fotograficzne, audio, video oraz materiały tekstowe (listy, pamiętniki, notatki). Archiwalia stanowią 

niezwykły zbiór całkowicie unikatowych materiałów, dokumentujących przebieg kariery górskiej 

Jerzego Kukuczki. Archiwalia prezentowane są w specjalnie do tego stworzonej witrynie w formie 

wirtualnego archiwum i wirtualnej galerii, dostępnych dla użytkowników bezpłatnie. Kolejny etap 

rozbudowy wsparty został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt 

ostatecznie prowadzić będzie do otwarcia nowych części Muzeum. 

 

Ad 5. Projekt archiwizacji materiałów Jerzego Kukuczki. Jerzy Kukuczka po swojej tragicznej 

śmierci pozostawił niezwykle dużą ilość materiałów archiwalnych. W ich skład wchodzą materiały 

fotograficzne, audio, video oraz materiały tekstowe (listy, pamiętniki, notatki). Archiwalia stanowią 

niezwykły zbiór całkowicie unikatowych materiałów, dokumentujących przebieg kariery górskiej 

Jerzego Kukuczki. Fundacja Wielki Człowiek od momentu powstania prowadzi prace nad 

digitalizacją, systematyzacją i opisem znajdujących się w archiwum zbiorów. Z końcem roku 2016 

zakończony został pierwszy trzeci projektu archiwizacji, którego wyniki zaprezentowane zostały na 

specjalnie do tego stworzonej witrynie w formie wirtualnej galerii i wirtualnego archiwum. Projekt 

wsparty został przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 

 

Ad 6.  Projekt cyklu wydarzeń popularyzujących postać Jerzego Kukuczki. W 2016 roku w ramach 

cyklu odbyły się następujące wydarzenia: 

- Prelekcje Cecylii Kukuczki pt. „Korona Himalajów Jerzego Kukuczki” - prezentowane w Polsce 

i za granicą (Jastrzębie Zdrój, Koszkiew, Lipowa, Istebna, Katowice oraz na terenie Włoch) 

- Projekcje filmów Lhotse Rozgrywka Pokerowa (scenariusz, reżyseria, montaż – Wojtek Kukuczka) 

Projekt w sposób kompleksowy, za pomocą różnych kanałów (spotkanie autorskie, film, prelekcja) 

miał przybliżyć miłośnikom gór postać Jerzego Kukuczki. Przygotowany przez Fundację cykl 

wydarzeń został przyjęty z dużym zainteresowaniem i pobudził, jak się okazuje ciągle żywą pamięć 

o Jerzym Kukuczce. 

 

Ad 7. Projekt „Dance with me”. Był to cykl warsztatów z zakresu teatru tańca i tańca 

współczesnego oraz performatyki. Zajęcia kierowane były do grup profesjonalnych – w celu 

kształcenia zawodowego młodych tancerzy, ale także (drugi cykl warsztatowy) do osób 

początkujących o utrudnionym dostępie do kultury. Warsztaty odbywały się w trybie 

weekendowym. Uczestnictwo w nich było bezpłatne. W czasie zajęć kursanci zaznajamiali się 

z technikami tańca współczesnego, flor work, podstawowymi technikami aktorskimi, z metodami 

budowania własnej choreografii oraz technikami relaksacyjnymi i treningowymi wzmacniającymi 
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ciała tancerzy. Zajęcia odbywały się w Katowicach w dzielnicach Bogucice oraz Giszowiec. 

Podsumowaniem weekendu był pokaz krótkich etiud przygotowywanych przez kursantów w czasie 

warsztatu. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych tancerzy Teatru Tańca i Ruchu 

Rozbark. Projekt został wsparty finansowo przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

 

Ad 8. Projekt „See the sound”. Był to cykl warsztatów z zakresu animacji poklatkowej i kreacji 

dźwięku. Zajęcia przeprowadzane były w niewielkich gminach i wsiach na terenie Polski, w ramach 

programu kultura dostępna. Priorytetem były grupy odbiorców o utrudnionym dostępnie do kultury. 

Zajęcia odbywały się w czasie weekendu – piątek-sobota-niedziela. Uczestnictwo w nich było 

bezpłatne. Przeprowadzone zostały w Katowicach w dzielnicach takich jak Bogucice czy 

Giszowiec. Odbyły się dwie edycje warsztatów, łącznie cztery weekendy. Podczas warsztatów na 

praktycznych i teoretycznych zajęciach, uczestnicy zostali zapoznani z podstawową wiedzą na 

temat fotografii, tworzenia animacji techniką poklatkową, tworzenia scenariusza, kompresowania i 

przygotowywania plików do montażu, procesu montażu, polskich dokonań artystycznych 

w zakresie animacji. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Wydziału Kultury Urzędu 

Miasta Katowice. 

 

Ad 9. Galeria Negatyw to inicjatywa działająca od czterech lat, której głównym założeniem jest 

prezentacja młodej sztuki w niekonwencjonalnym ujęciu. Inicjatorami projektu Negatyw są ludzie 

obecnie tworzący Fundację Wielki Człowiek. Galeria Negatyw od chwili powstania fundacji działa 

pod jej skrzydłami. Dotychczasowa działalność obejmuje zorganizowanie trzydziestu jeden wystaw, 

podczas których zaprezentowana została twórczość ponad stu czterdziestu autorów. Galerię rocznie 

odwiedza ok. 12 000 odbiorców. Najważniejszym projektem realizowanym w roku 2016 był cykl 

wystaw interdyscyplinarnych "Symfonia Sztuk", prezentujący twórczość śląskich artystów 

i studentów śląskich uczelni artystycznych. Wystawom towarzyszyły wydarzenia takie jak: 

spektakle teatru tańca, wykład oraz spotkanie autorskie. Cykl cieszył się dużym zainteresowanie 

mediów oraz odbiorców. Projekt prowadzony był we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego - Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, 

Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademią Muzyczną w Katowicach. Wsparcia 

finansowego dla projektu udzielił Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

 

 III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.  

W 2016 roku Fundacja realizowała działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży książek.  
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IV. Uchwały Zarządu Fundacji.  

W 2016 r. Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 

 

W 2016 r. podjęte zostały następujące uchwały Fundatora: 

- Uchwała Fundatora o przyjęciu zmian do Statutu, 4.01.2016 r. 

- Uchwała Fundatora o przyjęciu zmian do Statutu, 8.02.2016 r. 

- Uchwała Fundatora o powołaniu nowego członka Zarządu, 3.03.2016 r.  

 

V. Informację o wysokości uzyskanych przychodów. 

Przychody uzyskane przez Fundację: 209.851,39 

Składki brutto określone statutem: ---- 

Inne przychody określone statutem: 191.946,94 

 

 

VI. Koszty działalności fundacji  

Informację o poniesionych kosztach na : 

1. realizację celów statutowych: 218.422,41 zł. 

2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):  17.571,88 zł. 

3. działalność gospodarczą: 65.002,92 

4. pozostałe koszty: ---- 

 

VII. Dane dotyczące:  

1. Liczby osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

1 osoba zatrudniona w Fundacji na stanowisku: Maciej Kukuczka – pracownik biurowy 

W ramach działalności wyłącznie gospodarczej były zatrudnione na podstawie umowy o dzieło 

następujące osoby: 

- Kukuczka Cecylia, 

- Malanowski Tomasz, 

- Ziętek Mateusz, 

 

2. Łącznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
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148.923,21 zł – w całości tylko wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia w ramach działalności 

gospodarczej: 7.089,00 

 

3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: nie wypłacała. 

 

4. Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.: 

147.283,69 zł.   

 

5. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek w 2016: nie udzielała pożyczek. 

 

6. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

Stan rachunków bankowych (stan na dzień 31.12.2015 r.): 

Bank mBank S.A. Z siedzibą w Warszawie 

Nr rachunku: 24 1140 2004 0000 3402 7476 5815  kwota:  43.241,99 zł. 

Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3102 7478 9730  kwota:  5943,21 zł. 

Nr rachunku: 73 1140 2004 0000 3302 7476 5855  kwota:  20.971,98 zł. 

Nr rachunku: 53 1140 2004 0000 3102 7567 6658  kwota:  20.97,85 zł. 

 

7. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy. 

 

8. Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 

nie dotyczy.  

 

9. Nabytych pozostałych środków trwałych: nie dotyczy. 

 

10. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych: nie dotyczy. 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,  
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państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej  

działalności.  

W 2016 r. Fundacja „Wielki Człowiek” otrzymała dofinansowanie ze środków jednostek samorządu 

terytorialnego i organów naczelnych na realizację celów statutowych: 

 See the sound – warsztaty animacji poklatkowej – dotacja z instytucji Miasto Ogrodów 

 See the sound – warsztaty animacji poklatkowej – dotacja z Wydziału Kultury Urzędu Miasta 

Katowice 

 Dance with me – warsztaty tańca współczesnego i performance – dotacja z Wydziału Kultury 

Urzędu Miasta Katowice 

 Dance with me II – warsztaty tańca współczesnego dla początkujących – dotacja z Wydziału 

Kultury Urzędu Miasta Katowice 

 Symfonia sztuk – cykl wystaw w Galerii Negatyw – dotacja z Wydziału Kultury Urzędu Miasta 

Katowice 

 Annapurna 87' – komiks popularyzujący dokonania Jerzego Kukuczki – dotacja z Urzędu Gminy 

Istebna 

 Archiwizacja spuścizny Jerzego Kukuczki – dotacja z Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych 

 Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki. Digitalizacja, opracowanie, udostępnianie – dotacja 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

Na koniec roku obrotowego została złożona deklaracja CIT-8 za rok 2016. 

Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT.  

 

VIII. Informacja o kontroli.  


