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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 
a) Nazwa Fundacji: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie. 
b) Siedziba: Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 
c) 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. 

d) 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) Paweł Bogacz – Wiceprezes Zarządu Fundacji 
c) Tomasz Lipecki – Wiceprezes 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. 



 
 
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 wspiera wszelkie wnioski i inicjatywy charytatywne w miarę swoich możliwości 

finansowych. 
 
 
W 2021 roku realizowane były następujące działania statutowe: 
 
 
 
1. Konkurs na Najlepsze Koło Naukowe AGH 
 
 Konkurs na najlepsze Koło Naukowe AGH jest inicjatywą Fundacji, której jednym 
z  podstawowych zadań jest aktywowanie, prowokowanie i motywowanie do działania 
studentów naszej uczelni. Decyzją Zarządu Fundacji w  tym roku po raz trzeci przyznane zostały 
nagrody dla najaktywniejszych studenckich kół naukowych. Ocenie podlegała działalność kół 
naukowych w następujących kategoriach: naukowej, dydaktycznej, reprezentacyjnej, 
organizacyjnej oraz tzw. inne.   
 Nagrody w konkursie przyznane zostały w formie grantów na działalność kół w 2021 
roku. Kołem naukowym, które otrzymało największą ilość punktów było SKN Fizyków Bozon i do 
tego koła trafiła nagroda w wysokości 2000 zł. Pozostałe 4 koła otrzymały nagrody w wysokości 
1000 zł.  
 
 
2. Patronat nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym  

Patronat Fundacji nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym jest 
kontynuowany od 2008 roku. Fundacja pomaga tworzyć możliwości rozwoju dla dzieci, co w 
każdym roku przynosi wymierne efekty. Uczniowie szkoły są laureatami wielu konkursów na 
szczeblu regionalnym i wojewódzkim, mają osiągnięcia w nauce i w sporcie.  



Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z epidemią SARS Covid 19 
i funkcjonowaniem nauki w trybie zdalnym Zarząd Fundacji podjął decyzję o przyznaniu 
dofinansowania w kwocie 220 zł z przeznaczeniem na generator WiFi dla Szkoły Podstawowej 
w Nietulisku Dużym.  

 
3. VIII Bieg AGH 

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią koronawirusa 
SARS COV-19 bieg nie mógł się odbyć.  
 
 
4. Konkurs „Wychowanek Roku” 
 

Konkurs został zainicjowany przez Fundację dla AGH w roku 2015 i organizowany jest 
corocznie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH. Tytuł Absolwenta Roku 
nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, 
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH Piotr Czaja, Prezes Zarządu Fundacji dla 
AGH Jerzy Kicki oraz dotychczasowi zdobywcy tytułu Absolwenta AGH Roku.  

Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: Absolwent AGH oraz Absolwent AGH Junior 
(do 5 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności politycznej i 
społecznej w kraju i zagranicą. Wskazane jest, aby ukoronowanie tych osiągnięć bądź znaczne 
sukcesy były związane z działalnością kandydata w roku przyznania wyróżnienia.  

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią koronawirusa 
SARS COV-19 w edycji 2021 formuła ceremonii uległa zmianie i Zwycięzcy konkursu otrzymali 
okolicznościowe statuetki w trakcie kameralnej „Kawy u Rektora” na spotkaniu z JM Rektorem 
Akademii Górniczo-Hutniczej – prof. dr hab. Inż. Jerzym Lisem.   

Grono wspaniałych wychowanków wyróżnionych w 2021 roku reprezentują:  
Edyta Stanek – Wychowanek Roku AGH –  autorka i współautorka artykułów naukowych 

z dziedziny fotowoltaiki, pomysłodawczyni i współzałożycielka ML System (2007) - wysoce 
wyspecjalizowanej spółki technologicznej, oferującej innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne 
zintegrowane z budownictwem (BIPV).  

Wojciech Daniło i Tomasz Kraus – Wychowankowie w kategorii Junior - wspaniali młodzi 
informatycy, pełni entuzjazmu, których sukcesy dostrzegło szerokie grono instytucji i osób 
indywidualnych. Wojciech Daniło  – W 2015 roku stworzył Enso - platformę Data Science, której 
głównym narzędziem jest Luna - system informatyczny umożliwiający analizę, przetwarzanie, 
a następnie wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Tomasz Kraus w 2009 roku założył 
pierwszy startup - Brainly (zadane.pl), który jest siecią społecznościowa dla uczniów, dającą 
możliwość wymiany wiedzy. Dziś serwis ma zasięg ponad 100 milionów unikalnych 
użytkowników na całym świecie. 
 
 
5. 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 oraz pozostałe dotacje 



związane z działalnością statutową Fundacji. Kwota przeznaczona na dofinansowania w roku 
2021 to 17 939,87 zł.  

Rok 2021 

Studenci i pracownicy AGH 

konkurs Kół Naukowych, konkurs Wychowanek Roku 

Koło Naukowe Geodetów Dahlta 

Sfinansowanie dojazdu na warsztaty miernicze na Mierzei Wiślanej 

Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym – generator WiFi 

 
 
 
6. Szkolenia dla studentów AGH 
 

Fundacja kontynuuje współpracę z firmą CAD Consult w zakresie promowania szkoleń z 
zakresu oprogramowania AutoCAD, realizowanych na trzech poziomach: podstawowy/ 
zaawansowany i 3D oraz AutoCAD Inventor.  

 
 

 
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 2021 roku: 

 

1. Klubo-księgarnia Microscup – względy finansowe po wprowadzeniu obostrzeń 
sanitarno-epidemniologicznych związanych z pandemią koronawirusa SARS COV-19 
zadecydowały o konieczności zamknięcia Microscupu.   
 
 
2. Biuro Biletów Lotniczych – na podstawie umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą biuro 
obsługuje pracowników, doktorantów i studentów AGH, oferując: 

1. rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na trasach krajowych oraz zagranicznych, 
2. połączenia regularnych linii lotniczych lub tańszych przewoźników, 
3. rezerwację hoteli w cenach specjalnych 
4. świadczenie usług pośrednictwa wizowego, 
5. rezerwację samochodu na wynajem, 
6. pomoc w organizacji transportu na/z lotniska w zasięgu lotnisk KRK i KTW  
7. pośrednictwo wizowe. 



3. Organizacja (współorganizacja) konferencji  – Fundacja była organizatorem lub 
współorganizatorem  następujących konferencji: XVI Dni Miernictwa Górniczego oraz 
Konferencji Górnictwa Kosmicznego. 

    Konferencja “XVI Dni Miernictwa Górniczego”  

Konferencja: XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych odbyły się w 
dniach 7 – 9 października 2021 roku. Obecne Dni połączone były z opóźnionymi (z 
powodów obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych) obchodami 100-lecia Geodezji 
Górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej in. Stanisława Staszica w Krakowie (1920-2020). 
  

Patronat honorowy nad Konferencją objęli JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz 
Prezes WUG dr inż. Adam Mirek. Konferencję zaszczycił również obecnością burmistrz 
miasta Chęciny – dr inż. Robert Jaworski, również absolwent AGH. 
Konferencja cieszyła się nadzwyczaj dużym zainteresowaniem około 140 jej uczestników. 
Sesje referatowe konferencji dotyczyły następujących tematów: 
-  „Modelowanie deformacji powierzchni i górotworu” 
 - „Teledetekcja i badanie deformacji powierzchni terenu” 
 - „Pomiary geodezyjne w historycznych obiektach podziemnych” 
 - ”Zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych”  
  - “Nowoczesne technologie pomiarowe” a część konferencyjną zakończył 
 - “ Zadania miernicze i ochrona terenów górniczych czynnych i likwidowanych zakładów   
górniczych” 

Stroną naukową przedsięwzięcia opiekował się Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego Konferencji i Jubileuszu –  dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH 

      

      Konferencja Górnictwa Kosmicznego. 
      Na zadania logistyczne konferencji składały się:  

• promocja konferencji w środowiskach naukowych w Polsce, Europie i na świecie, 

• promocja Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie  

• obsługa finansowa,  

• organizacja innych działań powiązanych z konferencją. 
 
 

4.  Działalność doradcza i ekspercka 

 W roku 2021 Fundacja realizowała również umowy dotyczące doradztwa 
gospodarczego oraz licznych ekspertyz. Marża uzyskana z tych umów przeznaczona została na 
finansowanie działalności statutowej Fundacji. 
 
 
IV.  ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2021 
roku 26 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 22 uchwały. 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2021 roku: 
 



Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 26.01.2021 1/01/2021 Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym z 

przeznaczeniem na generator WiFi.  
2 02.02.2021 

 

1/02/2021 Decyzja o przyznaniu nagród dla kół naukowych, biorących 

udział w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2020 

roku. 

3 16.02.2021 2/02/2021 Decyzja o złożeniu wniosku do Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR) o pomoc finansową w ramach tzw. Tarczy 
Antykryzysowej 2.0 w banku PeKaO S.A.  

4 15.03.2021 1/03/2021 Decyzja o utworzeniu Funduszu Mikroelektroniki, który 

przyznawany w formie grantu wsparcia prac magisterskich 

studiów II stopnia na kierunku Mikroelektronika w 

Technice i Medycynie, prowadzonych w AGH. 

5 15.03.2021 2/03/2021 Decyzja o przeznaczeniu kwoty 42 565 zł na obsługę 

Fundusz Mikroelektroniki.  
6 15.03.2021 3/03/2021 Decyzja o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 

Funduszu Mikroelektroniki do 30.04.2021 w roku 
akademickim 2020/2021 ze względu na wyjątkowe 
okoliczności społeczne i gospodarcze związane z epidemią 
SARS COVID’19 

7 19.04.2021 1/04/2021 Decyzja o przeznaczeniu 2 000 zł z nagrody przyznanych 

dla Koła Naukowego BOZON w ramach konkursu na 

Najlepsze Koło Naukowe za rok 2020 na cele 

charytatywne – jako darowiznę na leczenie p. Łukasza 

Surmiaka. 

8 7.05.2021 1/05/2021 Decyzja o wyborze na Sekretarza Kapituły Funduszu 

Mikroelektroniki w kadencji 2021/2022 Wiceprezesa 

Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w 

Krakowie Tomasza Lipeckiego.  
9 7.05.2021 2/05/2021 Decyzja o nieprzyznawaniu w II i III kwartale 2021 roku 

studenckich wniosków kwartalnych ze względu na 

ograniczenia związane z epidemią Covid-19.  
10 18.05.2021 3/05/2021 Decyzja o zatwierdzeniu szczegółowego rocznego 

sprawozdania za rok obrotowy 2020.  
11 24.05.2021 4/05/2021 Decyzja o złożeniu wniosku o całkowite umorzenie 

subwencji otrzymanej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 

w ramach tzw. Tarczy 1.0.  
12 15.07.2021 1/07/2021 Decyzja o zakresie remontu pomieszczeń biurowych 

fundacji, który ma się sprowadzić do odmalowania tychże 

pomieszczeń.  



13 15.07.2021 2/07/2021 Decyzja o zatrudnieniu p. Anety Milczanowskiej-Matejczyk 
na stanowisku dyrektora ds. organizacyjnych w wymiarze ½ 
etatu na okres 4 miesięcy począwszy od 01.09.2021.  

14 20.09.2021 1/09/2021 Decyzja o reorganizacji biura fundacji po malowaniu 

pomieszczeń.  

15 04.10.2021 1/10/2021 Decyzja o nawiązaniu partnerstwa organizacyjnego nad XVI 

Konferencją „Dni Miernictwa i Ochrony Terenów 

Górniczych” mająca się odbyć   dniach 7-9 października 

2021 w Chęcinach. 

16 04.10.2021 2/10/2021 Decyzja o współorganizacji Konferencji Górnictwa 
Kosmicznego w trybie hybrydowym w dniach 13-
14.10.2021. 

17 21.10.2021 3/10/2021 Decyzja zarządu o udzieleniu wsparcia finansowego dla 

inicjatywy Koła Naukowego AGH Racing. 

18 28.10.2021 4/10/2021 Decyzja na temat zakupu monitora do biura Samorządu 

Studentów 

19 10.11.2021 1/11/2021 Decyzja o przedłużeniu opłaty za hosting CyberFolks 

(dotyczący strony konferencji ESSDERC / ESSCIRC prof. P. 

Gryboś) 

20 09.12.2021 1/12/2021 Decyzja zarządu Fundacji dla AGH o przedłożeniu JM 

Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr. hab. inż. 

Jerzemu Lisowi inicjatywy organizacji Roku Profesora 

Walerego Goetla na rzecz popularyzowania dorobku 

wybitnych postaci Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie wraz z proponowanym 

planem wydarzeń w ramach tejże inicjatywy. 

21 09.12.2021 2/12/2021 Decyzja o uaktualnieniu zapisów regulaminu Konkursu 

Absolwent Roku AGH. 

22 16.12.2021 3/12/2021 Określenie zasad związanych z udostępnieniem wystawy 

pod tytułem W POSUKIWANIU PIĘKNA PRZYRODY Podróże 

Walerego Goetla i Piotra Chrzastowskiego ze strony 

PAN/PAU. 

 

IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH: 
 
Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2021 roku:  911 534,44 zł, 
z tego: 
 

− Przychody z działalności gospodarczej 614 397,98 zł 
− Przychody z działalności statutowej                                                13 814,78 zł  
− Dotacje 252 77,09 zł 
 
 



V. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH: 
 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2021 r.: 665 972,97 zł 
z tego: 
− Koszty poniesione na realizację celów statutowych  17 939,87 zł 
− Koszty działalności gospodarczej 591 523,43 zł 
− Koszty  zarządu 56 509,67 zł 

 

   Całkowity wynik finansowy                                                                   241 741,73 zł 

 
VI. INFORMACJA: 

 

a) O osobach zatrudnionych: 

Fundacja zatrudniała w 2021 roku w wymiarze ½ pełnego etatu 3 osoby, poszczególne 
osoby w następujących okresach:  
1. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  
2. w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 
3. w okresie od 1 września do 31 grudnia 
 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych brutto z tytułu stosunku pracy:   
                                                                                                                             137 449,12 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 31.12.2021 
r. wynosi: 1 073 240,17 zł 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
W 2021 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 2021 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 31.12.2021 1 286 367,06 zł  



 
 
VII. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, 
INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dzień 31.12.2021:                   920,00 zł 
 
Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 
Fundacja składała deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT 4R, PIT 8AR, PIT-11, VAT7 oraz VAT-UE. 
 
 
VIII. INFORMACJA DODATKOWA 

 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 
 
 
 
Jerzy Kicki                                                                      .............................................................. 
(Prezes Zarządu Fundacji) 
 
Paweł Bogacz                                                                  .............................................................. 
(Wiceprezes Fundacji) 
 
Tomasz Lipecki                                                               .............................................................. 
(Wiceprezes Zarządu) 
 
 
 
 


