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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 

b) Ryszard Hejmanowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

c) Krzysztof Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

d) Paweł Bogacz – Członek Zarządu Fundacji 

e) Kamila Wawrzyniak – Członek Zarządu Fundacji 

 

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, 

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. 
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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 została powołana również do świadczenia działalności 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 2009 roku realizowane były następujące działania statutowe: 

1. Fundacja dla AGH była organizatorem Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej, 

który odbył się w dniach 28-30 maja 2009 roku. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób. 

Jubileusz obfitował w wiele niezapomnianych chwil, jak choćby „deszczowy” koncert 

„Piękny Kraków – Piękny Kazimierz”, czy uroczysta gala w Teatrze Słowackiego z udziałem 

Wiesława Ochmana i jego gości. Z okazji Jubileuszu Fundacja wydała dwie pamiątkowe 

monety – dukaty lokalne – 4 staszice i 7 stasziców.  

2. Finansowanie drużyny siatkarskiej kobiet Wisła-AGH należy do sfery działań statutowych 

Fundacji dla AGH. Wsparcie tej drużyny związało się z zaangażowaniem się samej AGH w 

budowę żeńskiej drużyny sportowej, kontynuującej bogate tradycje klubu sportowego TS 

Wisła Kraków w zakresie tej dyscypliny sportowej oraz AGH jako propagatora sportu 

akademickiego w Krakowie, w oparciu o działania w ramach lub bezpośredniej bliskości 

Miasteczka Studenckiego. Szczególną przesłanką dla wsparcia drużyny Wisły-AGH, 

występującej obecnie z powodzeniem w rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet, stał się fakt, że 

gra w niej osiem studentek Akademii Górniczo-Hutniczej. Wobec pomocy socjalnej dla 

zawodniczek ze strony AGH, udostępnienia do treningów i meczów przez TS Wisła swojej 

Głównej Hali Sportowej oraz sponsoringu przedsezonowego obozu sportowego przez 

Fundację Academica, głównym zamierzeniem Fundacji dla AGH w roku 2009 stał się zakup 

sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych i meczów ligowych. 

W związku z powyższym z funduszy Fundacji dla AGH zakupiono w roku 2009 i przekazano 
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do użytkowania drużynie Wisła-AGH buty sportowe (na kwotę 6000zł brutto) oraz stroje 

meczowe wraz z nadrukami na kwotę 5164,59 zł brutto (w tym:  stroje - 4783,95 zł; nadruki - 

380,64 zł). 

3. Fundacja dla AGH dofinansowuje również różnorodną działalność naukową, dydaktyczną i 

kulturalną studentów, doktorantów i pracowników AGH. W 2009 r. wpłynęło 26 wniosków z 

prośbą o dofinansowanie projektów. Część wniosków została rozpatrzona pozytywnie. W 

tabeli poniżej znajduje się podsumowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków wraz z 

pozostałą działalnością statutową. 

 

Rok 2009  
 

Rafał Polak, Rafał Mastyna,  
Notatki w Internecie Nagroda Grand Prix w konkursie "Notatki w Internecie 2008/2009" 

30.11.2009 

Studenci AGH 
51 studentów AutoCAD - III edycja Koszty organizacji kursu AutoCAD (III edycja) 

16.10-14.11.2009 

Magdalena Szpunar 
Projekt badawczy Dofinansowanie projektu "System zarządzania badaniami - eBadania.pl" 

16.10.2009-28.02.2010  

Anna Wojtyczek 
Stypendium Wypłata stypendium ufundowanego przez SEG (Society of Exploration Geophysicists) i 

pokrycie kosztów podatku od darowizny 

06.10.2009 

Monika Wilk 
Stypendium Wypłata stypendium ufundowanego przez SEG (Society of Exploration Geophysicists) i 

pokrycie kosztów podatku od darowizny 

06.10.2009 

Dorota Murczyńska 
Stypendium Wypłata stypendium ufundowanego przez SEG (Society of Exploration Geophysicists) i 

pokrycie kosztów podatku od darowizny 

06.10.2009 

Orkiestra reprezentacyjna AGH 
17 studentów AGH, 5 absolwentów AGH, 11 pozostali 

Impreza kulturalna Dofinansowanie udziału Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w międzynarodowym 

festiwalu "Balkan Folk Fest" w Bułgarii 

30.06-08.07.2009  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 
58 uczniów, 12 przedszkolaków, 13 osób z kadry pedagogicznej Patronat Ufundowanie upominków 

na zakończenie roku szkolnego oraz nagród dla najlepszych uczniów 

18.06.2009  

Studenci AGH 
50 studentów AutoCAD - II edycja Koszty organizacji kursu 

05-20.06.2009  

Pracownicy AGH 
4000 pracowników AGH 90-lecie AGH Podarowanie wszystkim pracownikom AGH monety 7-

stasziców 

28-30.05.2009  

Koło Naukowe Studentów Socjologii Wydziału Humanistycznego AGH 
11 studentów + 1 opiekun 
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Wn.St./18/09 Projekt badawczy Dofinansowanie badań naukowych "Szeptuńskie Podlasie - badania 

społeczności funkcji uzdrowicielek i uzdrowicieli na terenie Podlasia." 

14-17.05.2009  

Studenci WGGiIŚ 
44 studentów + 3 opiekunów 

Impreza naukowo-dydaktyczna Praktyka z geodezji górniczej na terenie kopalni rud srebra Reiche 

Zeche i Alte Elisabeth we Freibergu (Niemcy) 

10-16.05.2009 

Studenci AGH 
50 studentów AutoCAD - I edycja Koszty organizacji kursu AutoCAD (I edycja) 

Refundacja kosztów uzyskania ceryfikatu Autodesk 

13.03-04.04.2009  

Monika Wilk 
Wn.St./09/09 Stypendium Wypłata stypendium ufundowanego przez SEG (Society of Exploration 

Geophysicists) i pokrycie kosztów podatku od darowizny 

03.04.2009  

Zwycięzca Konkursu Wiedzy Europejskiej 
1 student 

Stypendium Dofinansowanie nagrody głównej Konkursu Wiedzy Europejskiej 

03.2009  

Koło Naukowe Grafiki Komputerowej 
Urszula Dużyńska, Barbara Filek, Maciej Włodarczyk, Paulina Lewińska 

Wn.St./06-08/09 Stypendium Dofinanowanie zakupu sprzętu komputerowego w celu przygotowania 

projektów na konkurs 2009 Academic BE Awards Competition 

4-20.02.2009  

Koło Naukowe ZARZĄDZANIE 
29 studentów + 1 opiekun 

Wn.St./05/09 Impreza naukowo-dydaktyczna Dofinansowanie wyjazdu studentów - IX Feryjna 

Wyprawa Naukowo-Dydaktyczna SKN Zarządzanie 

9-15.02.2009  

Studenci WGGiIŚ + 1 wykładowca 

Impreza dydaktyczna Dofinansowanie kosztów transportu na wykład prowadzony w kopalni na 

Górnym Śląsku  

02.2009  

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 
58 uczniów Patronat Zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów szkoły 

29.01.2009  

Koła Naukowe Pionu Górniczego 
3 studentów 

Wn.St./01/08 Stypendium Nagrody I, II i III stopnia dla autorów najlepszych referatów na Sesji 

Laureatów XLIX Sesji Studenckich KN Pionu Górniczego w trakcie VIII Seminarium Integracyjnego 

Kół Naukowych Pionu Górniczego "KRYNICA 2009" 

16-18.01.2009  

 

 

 

4. W 2009 roku Fundacja rozpoczęła organizowanie certyfikowanych szkoleń dla studentów w 

ramach działalności statutowej. Przeprowadzono trzy duże szkolenia z programy AutoCAD 

firmy Autodesk, nad którymi patronat objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. 
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Szkolenia prowadzone były przez Autoryzowane Centrum Treningowe firmy Autodesk, firmę 

CAD Consult. Szkolenia odbyły się: 

- I edycja: 13.03-04.04.2009 r. 

- II edycja: 5-20.06.2009 r. 

- III edycja: 16.10-14.11.2009 r. 

W sumie 151 studentów i doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskało 

międzynarodowy certyfikat znajomości AutoCADa na poziomie zaawansowanym. 

Dodatkowo, studenci po zdaniu egzaminu końcowego i uzyskaniu certyfikatu firmy Autodesk 

otrzymali refundację części kosztów kursu.  

Obecnie Fundacja kontynuuje działalność szkoleniową dla studentów AGH. 

 

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 2009 roku: 

1. W trakcie 2009 r. działalność gospodarcza Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej 

poszerzyła się o wydzielony zakład - „Pamiątki AGH”. Wyjściową ideą 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.  

Od początku roku 2009 trwały prace zmierzające do rozpoczęcia praktycznej działalności 

przez „Pamiątki AGH”. Najważniejszymi aspektami, które należało przygotować były kwestie 

prawne i organizacyjne, wdrożenie startowej partii asortymentu oraz dostosowanie 

funkcjonalne kanałów dystrybucji. 

Podstawowym kanałem sprzedaży jest sklep zlokalizowany przy holu głównego pawilonu 

AGH – A0. Jego uroczyste otwarcie, którego dokonały Władze AGH, odbyło się 30 marca 

2009 r. Od wtedy też sklep prowadzi sprzedaż tradycyjną od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9-16 oraz od 10 do 14 w soboty z wyjątkiem niektórych okresów wynikających z 

przerw w zajęciach dydaktycznych. Równolegle uruchomiona została działalność kanału 

wspomagającego, jakim jest sklep internetowy funkcjonujący pod adresem 

www.pamiatki.agh.edu.pl  

Portfolio pamiątek w momencie rozpoczęcia sprzedaży obejmowało 36 wzorów produktów, 

do których sukcesywnie dołączały kolejne propozycje handlowe osiągając na koniec roku 

wachlarz 89 artykułów.  
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Zakład „Pamiątki AGH” brał czynny udział w wielu wydarzeniach związanych z „życiem 

uczelni” bądź wspierając działalność Fundacji. Najistotniejsze spośród nich to: 

- współorganizacja w trakcie obchodów jubileuszu 90-lecia AGH stoisk wystawienniczo-

informacyjnych (28-30.05.2009), 

- współudział w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Energetyki w Sosnowcu (01-

04.09.2009). 

- wsparcie sponsorskie organizowanego przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH 

International Day (20.05.2009) 

2. Ważnym elementem działalności Fundacji stało się wykupienie praw do portalu teberia.pl i 

utworzenie zakładu Teberia. Portal teberia.pl został utworzony pod koniec 2003 roku przez 

grupę entuzjastów skupionych wokół Szkoły Eksploatacji Podziemnej jako portal tematyczny 

traktujący o szeroko rozumianej branży surowców mineralnych w kraju i za granicą. Od 

początku swojej działalności miał za zadanie integrować środowisko ludzi związanych z 

szeroko rozumianym pozyskiwaniem surowców mineralnych, pobudzać ich do ciekawych 

inicjatyw oraz kreować nową rzeczywistość wokół branży wydobywczej. Przejście pod 

skrzydła Fundacji ma przyczynić się do jeszcze intensywniejszego rozwoju - głównie poprzez 

rozszerzenie formuły prowadzonych działań, oraz dostęp do w zasadzie nieograniczonego 

potencjału młodych, ambitnych ludzi naładowanych entuzjazmem i olbrzymią pozytywną 

energią. W roku 2009 zakład Teberia rozszerzył swoja działalność poprzez wydawanie 

miesięcznika teberia o zasięgu ogólnokrajowym. Dotychczas ukazały się trzy numery 

czasopisma. Podjęto starania o uzyskanie środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na wydawanie czasopisma. 

3. W 2009 roku został utworzony zakład Biuro Organizacji Kongresów i Konferencji, który 

zajmuje się organizacją konferencji, kongresów, seminariów. Udało się pozyskać obsługę 

konferencji DERIS, PPSN, Młodych Uczonych, Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii 

Metali i Informatyki Przemysłowej, Zjazdu Seniorów Wydziału Ceramiki, Kongresu 

Hydrogeologów. Ponadto przeprowadzono szeroką promocję Biura wśród społeczności AGH. 

4. Fundacja podjęła w 2009 roku starania o utworzenie portalu „Moje AGH”. Portal ten  to 

serwis społecznościowy skierowany wyłącznie do osób związanych z Akademią Górniczo-

Hutniczą (absolwentów, studentów, pracowników i doktorantów). Serwisy społecznościowe 

można zdefiniować jako „rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez 

sieci społeczne osób podzielających wspólne zainteresowania lub chcących poznać 

zainteresowania innych.” (Wikipedia). Najbardziej znanymi w Polsce serwisami tego typu są 

Nasza Klasa i Facebook. Użytkownicy „Moje AGH” będą mieli początkowo możliwość 

komunikowania się ze sobą na forach i czatach, zamieszczania tekstów, zdjęć czy plików. 

Będą podzieleni na grupy zgodne z administracyjnym podziałem uczelni (wydziały i 

kierunki). Poza tym będą mogli tworzyć własne grupy, zgodnie ze swoimi potrzebami. Z 
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czasem planowane jest dołożenie nowych funkcjonalności. Z drugiej strony „Moje AGH” 

służyć ma także jako kanał informacyjny nt. uczelni. Będzie można dowiedzieć sie o jej 

historii, bieżących wydarzeniach czy podejmowanych działaniach (np. nowe studia 

podyplomowe). Serwis ma też służyć jako miejsce kontaktu między potencjalnymi 

pracownikami (studentami AGH) a pracodawcami (absolwentami). Moje AGH ma być też 

przestrzenią, w której spotkać się mogą różne, odrębne dotychczas, organizacje i inicjatywy 

związane z AGH (np. newsletter i kanał YouTube AGH albo samorząd studencki i 

Stowarzyszenie Wychowanków). W jednym miejscu otrzyma sie więc zintegrowane 

informacje. 

 

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

 

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2009 roku 27 

protokółowanych posiedzeń, na których przyjął 24 uchwały.  

 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2009 roku   

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 07.01.2009 1/01/2009 Podpisanie umowy z Instytutem Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN  dotyczącej przeniesienia praw do 

portalu internetowego www.teberia.pl na rzecz Fundacji  

2 21.01.2009 2/01/2009 Uchwała dotycząca podziału kosztów ogólnych działalności 

3 11.02.2009 1/02/2009 Utworzenie zakładu „Sklep – Pamiątki AGH” i powołanie Piotra 

Kałużę na kierownika zakładu od 01.04.2009 r. 

4 18.02.2009 2/02/2009 Przyznanie stypendiów przeznaczonych na przygotowania do 

konkursu 2009 Academic BE Awards Competition. 

5 18.02.2009 3/02/2009 Przyznanie Monice Wilk stypendium, ufundowanego przez SEG 

Foundation oraz pokrycie przez Fundację dla AGH kosztów opłat 

podatkowych. 

6 26.03.2009 1/03/2009 Decyzja dotycząca zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za okres obrotowy 2008. 

7 26.03.2009 2/03/2009 Decyzja dotycząca zatwierdzenia rozliczenia finansowego wpłat 

od uczestników XXI Światowego Kongresu Górniczego. 

8 02.04.2009 1/04/2009 Zatwierdzenie regulaminu zakładu Pamiątki AGH. 

9 30.04.2009 2/04/2009 Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące obchody 90-lecia 

AGH. 

10 07.05.2009 1/05/2009 Decyzja dotycząca nieodpłatnego przekazania dukata 7 stasziców 

dla każdego pracownika AGH. 

11 07.05.2009 2/05/2009 Przyznanie dofinansowania wyjazdu dydaktycznego studentów 

Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. 

12 14.05.2009 3/05/2009 Przyznanie dofinansowania wyjazdu badawczego Koła 

Naukowego Studentów Socjologii Wydziału Humanistycznego 

AGH 

13 04.06.2009 1/06/2009 Przyznanie dofinansowania I Michałowickiego Przeglądu 

Zespołów Artystycznych 

14 25.06.2009 2/06/2009 Przyznanie dofinansowania wyjazdu Orkiestry Reprezentacyjnej 

AGH 
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15 26.08.2009 1/08/2009 Zatwierdzenie programu wycieczki do Krakowa dla dzieci ze 

Szkoły w Nietulisku oraz wstępnego kosztorysu. 

16 26.08.2009 2/08/2009 Decyzja dotycząca przystąpienia przez Fundację do projektu 

wspierania drużyny siatkówki „Wisła-AGH” 

17 03.09.2009 1/09/2009 Zatwierdzenie regulaminu zakładu Teberia.pl, powołanie Artura 

Dyczko na kierownika zakładu. 

18 01.10.2009 1/10/2009 Przyznanie nagród w konkursie „Notatki w Internecie” 

19 01.10.2009 2/10/2009 Przyznanie Monice Wilk stypendium, ufundowanego przez SEG 

Foundation oraz pokrycie przez Fundację dla AGH kosztów opłat 

podatkowych. 

20 01.10.2009 3/10/2009 Przyznanie Dorocie Murczyńskiej i Anna Wojtyczek stypendiów, 

ufundowanych przez SEG Foundation, oraz pokrycie przez 

Fundację dla AGH kosztów opłat podatkowych. 

21 15.10.2009 4/10/2009 Akceptacja wniosku o dofinansowanie projektu „System 

Zarządzania Badaniami-eBadania.pl” 

22 15.10.2009 5/10/2009 Akceptacja wniosku o dofinansowanie projektu „Ogólnopolska 

studencko-doktorancka konferencja naukowa – Poznajmy się – 

polska socjologia wczoraj  

i dziś” 

23 03.12.2009 1/12/2009 Decyzja dotycząca sposobu rozliczania prywatnych rozmów w 

telefonach służbowych za 2009 rok 

24 17.12.2009 2/12/2009 Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu z 

natury za rok 2009 

 

V. Informacja o uzyskanych przychodach: 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2009 roku:  3.891.420,04 zł, 

z tego: 

− Przychody z działalności gospodarczej 1.994.383,95 zł 

− Przychody z działalności statutowej                                                        1.542.310,25 zł 

− Pozostałe przychody operacyjne  26.510,06 zł 

− Przychody finansowe 328.215,78 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2009 r.: 3.581.069,16 zł, 

z tego: 

− Koszty poniesione na realizację celów statutowych  1.614.519.36 zł 

− Koszty administracyjne 82.777,34 zł 

− Koszty działalności gospodarczej 1.714.784,79 zł 

− Koszty finansowe 168.987,67 zł 

 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej                                              439.104.16 zł 

  Wynik finansowy na działalności statutowej                                               - 128.753,28 zł 

VII.  Informacja: 

a) O osobach zatrudnionych: 
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W Fundacji zatrudnione są na umowę o pracę 3 osoby: 

- jedna osoba na stanowisku pracownik biurowy, 

- dwie osoby na stanowisku sprzedawcy w sklepie Pamiątki AGH (działalność gospodarcza). 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 1.323.704,01 zł 

z tego: 

− Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie 1.274.846,50 zł 

− Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 48.857,51 zł 

− Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu 0,00 zł 

c) O udzielonych pożyczkach 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

d) O posiadanym majątku 

Łączna kwota środków Fundacji na rachunkach bankowych w Banku PEKAO S.A. na dzień 

31.12.2009 r. wynosi: 497.735,17 zł 

z tego: 

− środki pieniężne na r-ku bieżącym:  139.711,41 zł 

− środki pieniężne w kasie: 4.084,29 zł 

− lokaty bankowe: 250.000,00 zł 

− inne aktywa pieniężne                                                                                103.939,47 zł 

e) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

W 2009 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 2009 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 31.12.2008 1.021.481,31 zł 

 

VIII.  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 31.12.2009: 

− dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 19.046,00 zł 
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− dot. podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł 

− dot. podatku VAT 36.593,00 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. 

 

 

 

 

 


