Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego
wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529)

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie

za okres

od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Kraków, 2013
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Podstawa prawna


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.



Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji – Dz. U. Nr 50, poz. 529.

2. Dane o Fundacji
1) Nazwa Fundacji: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie.
2) Siedziba: Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
3) Data wpisu w KRS: Fundacja została zarejestrowana 16 maja 2007 roku w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000280790.
4) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 120471040.
3.

Zarząd Fundacji:

Skład Zarządu Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:
a) Jerzy Kicki – Prezes Zarządu Fundacji
Aleja Kijowska 48/2, 30-079 Kraków
b) Ryszard Hejmanowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji
ul. Górników 30, 30-816 Kraków
c) Krzysztof Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji
ul. Jana Pawła II 62, 32-091 Michałowice
d) Paweł Bogacz – Członek Zarządu Fundacji
ul. Stachiewicza 40/75, 31-328 Kraków
e) Kamila Wawrzyniak - Guz – Członek Zarządu Fundacji
al. 11 Listopada 28/37; 42-200 Częstochowa.
4.

Cele statutowe Fundacji

Celem działania Fundacji jest:
a) uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na
rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanej dalej AGH,
w szczególności służących jej rozwojowi,
b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomagania
przedsięwzięć dydaktycznych w AGH,
c) wspieranie studentów, w tym studentów obcokrajowców,
d) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH,
e) wspomaganie działań promujących AGH w kraju i zagranicą,
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f) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

II. ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica jako instytucja powołana do
wspierania Akademii, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania poprzez:


organizowanie działań mających na celu transfer technologii i nowych rozwiązań
technicznych do jednostek gospodarczych,



promowanie wyników badań własnych oraz wyników badań prowadzonych w Uczelni
i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za pośrednictwem
Internetu oraz innych środków przekazu,



organizowanie wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,



organizowanie i finansowanie pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia wykładów
i badań naukowych,



pomoc rzeczową i finansową na rzecz środowiska studenckiego,



organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie kongresów, konferencji i seminariów.

Fundacja dla AGH prowadzi również działalność na rzecz osób upośledzonych przez los, chorych,
wymagających szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia bądź wiek. Fundacja wspiera więc
wszelkie wnioski i inicjatywy charytatywne w miarę swoich możliwości finansowych.
W 2011 roku realizowane były następujące działania statutowe:
1.

Patronat nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Patronat Fundacji nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym dotyczył
w 2012 r. szeregu działań. Fundacja pomaga tworzyć coraz to nowe możliwości rozwoju dla
dzieci, co przynosi wymierne efekty. Uczniowie szkoły są laureatami wielu konkursów na
szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Mają wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie.
Fundacja brała udział w zakończeniu roku szkolnego 2011/2012, gdzie nagrodzono wkład tych
uczniów, którzy swoją całoroczną pracą osiągnęli największe sukcesy. Jak każdego roku w
okresie świąteczno-noworocznym wręczono dzieciom paczki mikołajowe.

2.

Wspieranie działalności drużyny Wisła - AGH
Finansowanie drużyny siatkarskiej kobiet AGH Galeco Wisła Kraków należy od czterech lat do
sfery działań statutowych Fundacji dla AGH. Wsparcie tej ekipy związało się z zaangażowaniem
się samej AGH w budowę żeńskiej, akademickiej drużyny sportowej. Zamysłem tego projektu
stało się przedłużenie bogatych tradycji klubu sportowego TS Wisła Kraków w zakresie tak
popularnej w ostatnim czasie dyscypliny sportowej, jaką jest siatkówka oraz wspomaganie AGH
jako propagatora sportu akademickiego w Krakowie, w tym przede wszystkim w bezpośredniej
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bliskości Miasteczka Studenckiego AGH. Szczególną przesłanką dla wsparcia drużyny AGH
Galeco Wisła stał się również fakt, że gra w niej aż dziesięć studentek Akademii GórniczoHutniczej. Wobec pomocy socjalnej dla zawodniczek ze strony AGH, udostępnienia do treningów
i meczów przez TS Wisła swojej Głównej Hali Sportowej oraz sponsoringu obozów sportowych i
wyjazdów meczowych przez przedsiębiorstwo Galeco, głównym zamierzeniem Fundacji dla AGH
w roku 2012 stał się zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych
i meczów ligowych, zakup odżywek wysokobiałkowych i produktów farmaceutycznych,
pomocnych w regeneracji biologicznej i pourazowej zawodniczek oraz zakup gadżetów
związanych z AGH do konkursów prowadzonych dla publiczności w trakcie meczów. W związku
z powyższym z funduszy Fundacji dla AGH zakupiono w roku 2012 i przekazano do użytkowania
drużynie Wisła-AGH buty sportowe, stroje meczowe i treningowe wraz z nadrukami oraz
odżywki i produkty farmaceutyczne, a także gadżety AGH, w kwocie 12000 złotych brutto.
Działania sponsorskie przyniosły zamierzony skutek. W swoim pierwszym od 6 lat sezonie w I
lidze siatkówki kobiet zespół AGH Galeco Wisła zajął bowiem bardzo dobre szóste miejsce,
kończąc swoją grę dopiero w fazie play-off.
3.

Projekt „30 lat LW Bogdanka S.A. – historia i przyszłość”
W dniu 19 listopada 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica
odbyło się forum dyskusyjne „30 lat LW „Bogdanka” S.A. Historia i przyszłość” – organizowane
przez Fundację dla AGH. Wzięło w nim udział 90 gości, których przywitał JM Rektor AGH, prof.
dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Były medale i wyróżnienia, wspaniała atmosfera. W kuluarach
uczelni zagościły wystawy: fotograficzna obrazująca historię budowy największego obecnie
przedsiębiorstwa na Lubelszczyźnie, ale też skromna wystawa obrazów artysty nieprofesjonalnego
Walentego Bąbelewskiego nawiązująca do pierwszych lat budowy Bogdanki i jego doświadczeń,
jako górnika – budowniczego kopalni.

4.

Samsung AGH RUN 2012
Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica wspólnie z AZS AGH
Kraków zorganizowała w dniu 13 maja 2012 r. bieg – SAMSUNG AGH RUN. Patronat nad
biegiem objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Patronat medialny Biegu objęła
TVP Kraków, Radio 17, students.pl, dla studenta.pl, nasze miasto.pl, teberia.pl, Biuletyn AGH.
Po raz pierwszy na terenie AGH odbyła się tak duża impreza biegowa. Zawodnicy rywalizowali
na dwóch dystansach 6 i 12 km. Na starcie biegu o godzinie 16:00 stanęło blisko 500 uczestników,
wśród których można było dostrzec zarówno profesjonalnych biegaczy, jak również zwykłych
hobbystów. Chętnych było jeszcze więcej, ale z uwagi na kwestie bezpieczeństwa istniała
konieczność zamknięcia zapisów kilka dni wcześniej. Uczestnicy biegu wystartowali
równocześnie, po komendzie start wydanej przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia. Trasa
składała się z pętli o długości 6 km, toteż zawodnicy biegu głównego mieli do pokonania 2 pętle.
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Finansowanie działalności naukowej, dydaktycznej i kulturalnej.
Fundacja dla AGH dofinansowuje również różnorodną działalność naukową, dydaktyczną
i kulturalną studentów, doktorantów i pracowników AGH. W tabeli poniżej znajduje się
podsumowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków wraz z pozostałą działalnością statutową.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków w roku 2012 to 33 241.00 zł.
Rok 2012
UOS AGH EECSS Club
Dofinansowanie warsztatów z bezpieczeństwa sieci komputerowych KrakYourNet 4
Studenckie Forum Business Centre Club
Dofinansowanie IX Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS
BEST AGH Kraków
Dofinansowanie VI Europejskiego Konkursu Inżynierskiego BEST Engineering Competition (EBEC)
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Nagrody dla najlepszych uczniów
Drużyna siatkarska Wisła AGH - liga kobiet
Dofinansowanie sprzętu sportowego i odżywek leczniczych
KN KL IAESTE AGH
Sfinansowanie IV Międzywydziałowych Igrzysk Studenckich i ufundowanie nagród dla uczestników
NZS AGH
Dofinansowanie projektu „Pełną piersią”
Magdalena Sanecka
Stypendium
Monika Tur
Stypendium
Koło Naukowe Zarządzanie
Dofinansowanie konferencji z okazji XX-lecia Koła "Nowoczesne metody zarządzania
przedsiębiorstwem"
Krzysztof Pyka
Laureat Akademii Młodego Projekt Managera
IAESTE
Dofinansowanie Zjazdu Delegatów IAESTE
Szkolenia dla studentów AGH
W 2011 roku Fundacja kontynuowała organizowanie certyfikowanych szkoleń dla studentów
w ramach działalności statutowej. Zorganizowano szkolenia z zakresu intensywnego kursu
AutoCad`a oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania jakością i produkcją, między innymi:


Intensywny kurs AutoCADa (podstawy i zaawansowany)



AutoCAD Inventor



Administrator bezpieczeństwa informacji - ISO 27001



Akredytacja laboratoriów ISO 17025



Auditor Wewnętrzny HACCP



Auditor Wewnętrzny ISO 9001 i 14001



Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001
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Auditor Wewnętrzny ISO/TS 16949



Efektywna komunikacja



Lider Lean Manufacturing



Metody i narzędzia jakości



Pełnomocnik ISO 22000



Podstawy LM



Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrzych ISO 14001 z elementami prawa
środowiskowego



Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych



Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 17025



Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Managment)



Zarządzanie projektami (Project Managment)



Zarządzanie środowiskowe ISO 14001



6 sigma - poziom Yellow Belt

Wszystkie szkolenia kończyły się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. W przypadku szkoleń z
programów AutoCAD były to certyfikaty firmy Autodesk na poziomie podstawowym oraz
zaawansowanym.. Ponadto, studenci po zdaniu egzaminu końcowego i uzyskaniu certyfikatu firmy
Autodesk otrzymali refundację części kosztów kursu.
Jednostką certyfikującą szkolenia z zarządzania jakością i produkcją była DEKRA lub Bureau Veritas.
Obecnie Fundacja kontynuuje działalność szkoleniową dla studentów AGH.

Akademia Młodego Project Managera
W roku 2012 Fundacja dla AGH wspólnie z organizacją studencką BEST AGH Kraków oraz
firmą Grupa PM zorganizowała II edycję Akademii Młodego Project Managera. Patronat nad
przedsięwzięciem objął J.M. Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. W ramach
akademii zorganizowano dwa wykłady wprowadzające w tematykę zarządzania projektami dla
330 studentów AGH oraz przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla grupy 40 studentów.
Uczestnicy wykładów i warsztatów otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Dodatkowo został
zorganizowany konkurs na najlepszą pracę "Mój Projekt". Do wygrania były dwa vouchery na
akredytowany

kurs

Zarządzania

Projektami

PRINCE2®

Foundation

zakończony

międzynarodowym egzaminem. Fundacja dla AGH była fundatorem jednego vouchera, drugi
voucher fundowała firma Grupa PM. Na konkurs nadeszło 14 prac. Akademia Młodego Project
Managera będzie kontynuowana w kolejnym roku.
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III. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców – co oznacza, że może
prowadzić działalność gospodarczą. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej został
przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji.
Projekty realizowane w 2011 roku:

1. Zakład Pamiątki AGH mieści się w Budynku A0 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Podstawowym kanałem sprzedaży jest sklep stacjonarny.
Zakład posiada prowadzi również sprzedaż internetową w postaci własnego sklepiku on-line.
Ideą powstania zakładu „Pamiątki AGH” było stworzenie, w porozumieniu z administracją
centralną AGH, jednolitej i oficjalnej dystrybucji różnorodnych artykułów oznaczonych
logotypem Akademii, z której zyski docelowo wspomagałyby działania statutowe Fundacji na
rzecz społeczności AGH.
Pamiątki AGH w roku 2012 zwiększyły ilość gadżetów sygnowanych logo AGH. Pojawiły się
produkty luksusowe jak również produkty bardziej skierowane do studentów.
Zakład angażował się również w imprezy organizowane przez środowiska akademickie. Był
sponsorem Zawodów Narciarskich o Puchar Prorektora ds. Nauki, współorganizował I Bieg
AGH, pomagał przy organizacji rajdów studenckich organizowanych przez Koła Naukowe
działające na Tereni Uczelni.

2.

Na działalność zakładu „teberia” w 2012 r. składały się następujące przedsięwzięcia:



wydawanie czasopisma teberia24 w formie elektronicznej,



wydawanie wydawnictw jubileuszowych z serii Teberia JUBILEUSZE w tym:


albumu Jubileusz 15-lecia powołania Zakładów Górniczych Polkowice Sieroszowice
KGHM Polska Miedź SA





albumu 30 lat LW "Bogdanka" SA



wznowienia albumu Minerały Polskiej Miedzi



wznowienia albumu Polskie Górnictwo w fotografii

współorganizacja sesji tematycznych: Geomatyka Górnicza i Informatyka w górnictwie
podczas XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej - największej konferencji górniczej w Polsce –
Kraków luty 2012



organizacja Forum Dyskusyjnego „30 lat LW „Bogdanka” S.A. z okazji 30-lecia LW
„Bogdanka” S.A – Kraków - 19 listopada 2012 roku. Podczas forum został podpisany list
intencyjny o współpracy AGH z LW Bogdanka. Podpisy pod dokumentem złożyli ze strony
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AGH rektor prof. Tadeusz Słomka a ze strony Bogdanki prezesa Zbigniew Stopa i Krystyna
Borkowska, zastępca prezesa do spraw ekonomiczno-finansowych. W ramach współpracy LW
Bogdanka zobowiązała się zmodernizować i udostępnić studentom nowoczesną salę
wykładową.


organizacja w murach AGH różnorodnych wystaw tematycznych w tym:


fotografii Arkadiusza Goli



obrazów Walentego Bąbelewskiego

W minionym roku w dalszym ciągu dzięki mecenatowi LW Bogdanka S.A. i KGHM Polska
Miedź S.A. możliwe było wydawanie elektronicznej wersji czasopisma teberia24.

Teberia jest wydawnictwem poświęconym innowacjom w szerokim tego słowa znaczeniu.
Czy to w postaci nowego produktu lub usługi, czy też nowego sposobu podejścia do starego
problemu. Nowe technologie, nowe media, nowe trendy w nauce, w gospodarce i sztuce to
zakres tematyczny, który poruszają publikujący tu autorzy. Ze szczególnym zainteresowaniem
traktowane są innowacje, które właśnie wchodzą na rynek – wdrożenia, komercjalizacje oraz
firmy, które właśnie zaczynają swoją przygodę z rynkiem tak zwane firmy typu start-up.
Wszystkie te zagadnienia poza zwykłym doniesieniem są pomyślane jako materiał do
przemyśleń, dyskusji oraz analiz. Zamieszczane są komentarze oraz krytyczne ujęcia
pojawiających się zagadnień, tak by z tygla poglądów, ocen i polemik mógł powstać ferment
myślowy, który pozwoli na wyrobienie sobie własnego zdania na rozwiązania i opcje naszego
jutra. Chcemy nie tylko informować i przedstawiać własne opinie, ale również poprzez
starannie dobrane grono krytyków i ekspertów dać możliwe szerokie pojęcie o wpływie
pojawiających się innowacyjnych rozwiązań na nasze życie – tak byśmy wiedzieli, co dane
rozwiązanie oznacza w kontekście nie tylko technologicznym, czy naukowym, ale również
biznesowym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.

3. W roku 2012 głównym celem Biura Organizacji Kongresów i Konferencji była obsługa
następujących konferencji: Systemy Czasu Rzeczywistego, University Program Team TI
Workshops, CERN Council Open Symposium on European Strategy for Particle Physics, The
Fourth International Workshop on Computational Social Choice, Krajowa Konferencja
Inżynierii Oprogramowania, VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, II Krajowe
Forum Spalania Biomasy.
Biuro obsłużyło około 1200 uczestników konferencji z Polski jak i z całego świata. Na
zadania logistyczne konferencji składały się: opracowywanie budżetu konferencji, obsługa
finansowa,

usługi

kateringowe,

organizacja

zakwaterowania,

wydruk

materiałów

konferencyjnych, organizacja wycieczek kongresowych, organizacja imprez towarzyszących,
organizacja innych działań powiązanych z konferencją.
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Oprócz powyższych dodatkowym celem była promocja działań Biura wśród osób
decyzyjnych zajmujących się konferencjami.

Podczas

spotkań prezentowane były

dotychczasowe sukcesy oraz możliwości współpracy.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2012 roku 15
protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 12 uchwał.
Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2012 roku

Lp

Data

Numer

Zakres decyzji

1

01.03.2012

1/03/2012

2

05.04.2012

1/04/2012

3

05.04.2012

2/04/2012

4

05.04.2012

3/04/2012

Decyzja dotycząca podziału kosztów ogólnej działalności
Fundacji za 2011r. pomiędzy działalność statutową Fundacji
i działalność gospodarczą w proporcji 26/74. Podstawą
podjęcia decyzji było zestawienie wartości poniesionych
kosztów działalności statutowej i działalności gospodarczej.
Wsparcie finansowe na ukończenie przez Magdalenę
Sanecką terapii poprawnej mowy w Centrum Terapii Jąkania
w Mikołowie.
Przyznanie dofinansowania na wsparcie projektu
KrakYourNet 4.
Wsparcie projektu IX Festiwal Przedsiębiorczości BOSS.

5

05.04.2012

4/04/2012

6
7

05.04.2012
05.04.2012

5/04/2012
6/04/2012

8

12.07.2012

1/07/2012

9

12.07.2012

2/07/2012

10

18.10.2012

1/10/2012

11

18.10.2012

2/10/2012

12

29.11.2011

1/11/2012

Wsparcie projektu „VI Konkurs Inżynierski European BEST
Engineering Competition Poland” w formie towarów ze
sklepu Pamiątki AGH
Wsparcie finansowe projektu „Pełną Piersią”
Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu „IV
Międzywydziałowe Igrzyska Studenckie”.

Wsparcie projektu SimCOMP 2012 – Ogólnopolski konkurs
na najlepszą symulację komputerową.
Przyznania wsparcia finansowego dla p. Moniki Tur na
praktyki studenckie.
Wsparcie projektu „Nowoczesne metody zarządzania
przedsiębiorstwem – konferencja z okazji XX – lecia
Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania AGH”
Przekazanie materiałów ze sklepiku Pamiątki AGH na Zjazd
Delegatów IAESTE.
Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu z
natury za rok 2012.
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V.

Informacja o uzyskanych przychodach:

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2012 roku:

2.740.266,09 zł,

z tego:




VI.

Przychody z działalności gospodarczej
Przychody z działalności statutowej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

2.390.537,69 zł
206.454,88 zł
142.777,60 zł
495,92 zł

Informacje o poniesionych kosztach:
Łączna kwota poniesionych kosztów w 2012 r.:

2.711.953,04 zł

z tego:





Koszty poniesione na realizację celów statutowych
Koszty administracyjne
Koszty działalności gospodarczej
Koszty finansowe

Wynik finansowy z działalności gospodarczej
Wynik finansowy na działalności statutowej
Całkowity wynik finansowy
VII.

331.597,26 zł
107.897,69 zł
2.271.460,34 zł
997,75 zł
20.416,08 zł
7.896,97 zł
28.313,05 zł

Informacja:
a) O osobach zatrudnionych:
W 2012 r. w Fundacji zatrudnione były na umowę o pracę 3 osoby:
- dwie osoby na stanowisku pracownik biurowy,
- jedna osoba na stanowisku kierownik w sklepie Pamiątki AGH (działalność gospodarcza).
b) O wynagrodzeniach:
Łączna kwota wynagrodzeń:

1.195.162,05 zł

z tego:




Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie
1.107.085,45 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
88.076,60 zł
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu
0,00 zł
(Członkowie Zarządu pracują społecznie).

c) O udzielonych pożyczkach
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
d) O posiadanym majątku
Łączna kwota środków Fundacji na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2012 r.
wynosi:

261.548,63 zł

z tego:



środki pieniężne na r-ku bieżącym:
środki pieniężne w kasie:

258.351,73 zł
3.196,90 zł
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e) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W 2012 r. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, ani akcji w spółkach prawa handlowego
f) Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie,
W 2012 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
g) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31.12.2012
VIII.

1 293 543,50 zł

Informacja o działalności fundacji zleconej przez organy państwowe i samorządowe
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja w
sprawie składanych deklaracji podatkowych
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2012:


dot. podatku dochodowego od osób fizycznych



dot. podatku dochodowego od osób prawnych



dot. podatku VAT

20.621,00 zł
0,00 zł
183.783,00 zł

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych.
Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4R, PIT 8AR i VAT 7K oraz CIT 8.

X. Informacja dodatkowa

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.
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