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

w Krakowie za rok 2008 

 

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. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji, adres zamieszkania: 

− Jerzy Kicki – Prezes Zarządu Fundacji 

 

− Ryszard Hejmanowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

 

− Krzysztof Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

 

− Paweł Bogacz – Członek Zarządu Fundacji 

 

− Kamila Wawrzyniak – Członek Zarządu Fundacji 

 

 

4. Cele statutowe 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 w 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. 

 

5. Działania statutowe Fundacji w 2008 roku 

Cele statutowe, zapisane w Statucie Fundacji dla AGH (paragraf 6) obejmują następujące zadania: 

• 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, 

• podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomagania 

przedsięwzięć dydaktycznych w AGH, 

• wspieranie studentów, w tym studentów obcokrajowców, 

• wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH, 

• wspomaganie działań promujących AGH w kraju i zagranicą, 

• 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. 

Fundacja dla AGH w roku 2008 podjęła realizację celów statutowych dopiero po zgromadzeniu 

odpowiednich środków finansowych, co nastąpiło w ostatnim kwartale roku. Fundacja skupiła się na 

wspieraniu inicjatyw studenckich oraz objęciem patronatu nad Szkołą Podstawową im. Stanisława 

Staszica w Nietulisku Dużym. 

a) Dofinansowanie inicjatyw studenckich 

• Projekt „Podziemne Trasy Turystyczne 2008” 

Organizatorzy: 

Koło Naukowe Filar (działające przy Katedrze Górnictwa Podziemnego na Wydziale 

Górnictwa i Geoinżynierii AGH) we współpracy z Portalem Górniczym TEBERIA.pl. 

Uczestnicy: 

15 studentów Koła Naukowego Filar z opiekunem Koła. 



Cele projektu: 

− Zwiedzenie możliwie jak największej ilości podziemnych tras turystycznych, wykonanie 

szczegółowej dokumentacji fotograficznej i przygotowanie strony internetowej 

prezentującej aktualnie udostępnione do ruchu podziemne trasy turystyczne. 

− Zapoznanie się z historycznym przekrojem technik górniczych od neolitu do czasów 

współczesnych. 

− Poznanie sposobów rekultywacji terenów pogórniczych. 

Termin trwania projektu: 

I część: 12-16 maj 2008 r. (Podziemne Trasy Turystyczne 2008) 

II część: 17-19 grudzień 2008 r. (Wyprawa naukowa „Barbórka 2008”) 

Miejsce realizacji projektu: 

I część projektu: 

− Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, 

− Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, 

− Sztolnia Kopalni Uranu w Kowarch, 

− Kompleks Sztolni Podziemnych – Włodarz w Jugowicach, 

− Stara Kopalnia Uranu w Kletnie, 

− Kopalnia Złota w Złotym Stoku, 

− Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu. 

II część projektu: 

− Otworowa kopalnia siarki w Osieku, 

− Podziemna trasa turystyczna w Opatowie, 

− Neolityczna kopalnia krzemienia w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, 

− LW „Bogdanka”, 

− Podziemia kredowe w Chełmie, 

− Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu, 

− Rekultywowana kopalnia siarki w Machowie, 

− Renesansowy zespół pałacowy w Baranowie Sandomierskim. 

Efekty merytoryczne: 

− Przygotowanie strony internetowej www.muzea.teberia.pl umożliwiającej wirtualne 

wycieczki po podziemnych trasach turystycznych. Obecnie opracowane są trasy 

odwiedzone w I części projektu. Trasy zwiedzone w II części projektu są 

w przygotowywane do umieszczenia na stronie internetowej. 

− Referaty wygłoszone na XLIX Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego 

Akademii Górniczo-Hutniczej podczas obchodów Dnia Górnika na AGH oraz Sesji 



Laureatów podczas VII Seminarium Integracyjnego Kół Naukowych Pionu Górniczego 

„Krynica 2008”. 

Projekt „Podziemne Trasy Turystyczne 2008” został zrealizowany i rozliczony zgodnie ze 

złożonymi wnioskami. W Fundacji zostały złożone obszerne sprawozdania z realizacji obu 

części projektu. 

 

• VII Seminarium Integracyjne Kół Naukowych Pionu Górniczego „Krynica 2008” 

Organizator: 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego 

Uczestnicy: 

Laureaci XLIX Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego Akademii 

Górniczo-Hutniczej z 17 sekcji (studenci AGH) oraz członkowie i opiekunowie Kół 

Naukowych Pionu Górniczego. 

Cel projektu: 

− Wyłonienie najlepszych referatów spośród laureatów poszczególnych sekcji Studenckiej 

Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego. Referaty te zostaną zaprezentowane na 

specjalnej sesji Kół Naukowych (Pionu Górniczego i Hutniczego) w trakcie obchodów 

90-lecia AGH. 

− Integracja Kół Naukowych Pionu Górniczego. 

Termin i miejsce: 

17.01.2009 r., Krynica. 

Fundacja dla AGH była fundatorem nagród I, II i III stopnia dla autorów najlepszych referatów. 

Wniosek o ufundowanie nagród wpłynął i został pozytywnie rozpatrzony w 2008 r. Nagrody 

wręczono w styczniu 2009 r. 

 

b) Patronat nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

Zarząd Fundacji dla AGH w dniu 28 listopada 2008 r. podjął Uchwałę nr 2/11/2008 dotyczącą 

objęcia patronatem Szkoły Podstawowej im St. Staszica w Nietulisku Dużym. 

Szkoła jest niewielką placówką (58 uczniów, 12 przedszkolaków, 12 pedagogów), która 

wyróżnia się przyjazną, rodzinną atmosferą, bardzo dobrym kontaktem nauczycieli z dziećmi i 

rodzicami. Szkoła bardzo aktywnie uczestnicy w życiu społeczności gminy, wspierając rozwój i 

wychowanie dzieci. Jest bardzo ważnym ośrodkiem oświatowym, wychowawczym i 

kulturalnym w gminie. Pomimo dużego zaangażowania nauczycieli, szkoła boryka się z 

wieloma problemami, zarówno natury organizacyjnej i finansowej, wynikającymi m.in. z 

dużego poziomu bezrobocia w regionie. Patronem szkoły jest Stanisław Staszic, który jest 

również patronem AGH. W roku 2009 Szkoła w Nietulisku obchodzi jubileusz 10-lecia nadania 

imienia Stanisława Staszica, a Akademia Górniczo-Hutnicza obchodzić będzie 90-lecie 



powstania. Te czynniki zadecydowały o objęciu przez Fundację dla AGH patronatu nad Szkołą 

Podstawową w Nietulisku Dużym. 

Zarząd Fundacji, po spotkaniu z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Szkoły, ustalił 

rodzaj i zakres pomocy udzielanej w ramach patronatu. Długofalowa pomoc dla Szkoły 

obejmować będzie szeroki wachlarz działań, poczynając od zakupu materiałów dydaktycznych, 

poprzez pomoc przy gromadzeniu środków na remont budynku, stworzenia placu zabaw i 

boiska sportowego, aż po organizowanie wypoczynku dla dzieci. 

W grudniu 2008 r. zakupiono najbardziej potrzebne pomoce dydaktyczne, które 

przekazano szkole 16 grudnia 2008 r. oraz 29 stycznia 2009 r. Szkole zostały przekazane 

następujące materiały: 

Lp. Nazwa Sprzętu Ilość 

1 Kompas z lusterkiem mały 8187 10 

2 Materac gimnastyczny 200*120*10 cm 1 

3 Odskocznia gimnastyczna STANDARD 1 

4 Lupa 2*100 5 

5 Lupa 4x 5 

6 Szalka Petriego 100*15 10 

7 Kolba stożkowa w/sz 250 ml 3 

8 Kolba stożkowa SZ/SZ 300 ml 3 

9 Kolba stożkowa w/sz 100 ml 3 

10 Kolba stożkowa w/sz 500 ml 1 

11 Zlewka niska 100 ml 4 

12 Zlewka niska 150 ml 3 

13 Zlewka niska 1000 ml 3 

14 Naczynia poł. różnych kształ. 1 

15 Palnik spirytusowy szklany 1 

16 Świat – mapa fizyczna 1 

17 Polska – mapa fizyczna i hipsometryczna 1 

18 Polska – mapa administracyjna 1 

19 Zjawiska atmosferyczne - plansze 1 

20 Układ słoneczny – tabl. 1 

21 Rośliny chronione 1 

22 Polska przyroda – ssaki chronione 1 

23 Model szkieletu człowieka 1 

24 Ekran ścienny 200*151,3 1 

25 Atlas „Świat Przyrody”  

 Paczki świąteczne dla dzieci 70 

 

Został sporządzony protokół przekazania, potwierdzony przez obie strony. 



 

c) Organizacja XXI Światowego Kongresu Górniczego 

Fundacja dla AGH była organizatorem XXI Światowego Kongresu Górniczego, który odbył się 

w Krakowie w dniach 7-11 września 2008 r. Uczestniczyło w nim 1200 osób z 44 krajów 

świata. Patronat honorowy nad obradami Kongresu objął Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Hasłem przewodnim Kongresu były: „Nowe wyzwania i wizje dla górnictwa”. Obrady 

Kongresowe odbywały się w Krakowie, ale też w innych miastach bezpośrednio związanych 

z działalnością górniczą tj. w Katowicach, Lubinie, Bełchatowie i Wieliczce. W trzech 

pierwszych zaproponowaliśmy również uczestnikom Kongresu możliwość zapoznania się 

z doświadczeniami i problemami polskiego górnictwa poprzez wyjazdy techniczne do kopalń. 

Wieliczka natomiast stanowiła z jednej strony wyprawę w przeszłość, a z drugiej skłaniała do 

refleksji nad rolą i znaczeniem zabytków dawnej górniczej świetności w kulturze społeczeństw. 

 

d) Organizacja Jubileuszu 90-lecia AGH 

Fundacji dla AGH została również powierzona organizacja Jubileuszu 90-lecia AGH, który 

odbędzie się w dniach 28-30 maja 2009 roku. W związku z Jubileuszem Zarząd Fundacji podjął 

szereg działań związanych z promocją, pozyskaniem sponsorów, określeniem programu 

uroczystości. Jednym z ważnych elementów promujących Jubileusz oraz Fundację jest akcja 

promocyjna „Dukat lokalny 4 staszice.” Monety o nominale 4 staszice zaprojektował Witold 

Nazarkiewicz, a wybiła je Mennica Polska S.A. 4 staszice występują w dwóch odmianach: 

mosiężnej (30 000 sztuk, średnica 27 mm) oraz srebrnej (1000 szt., średnica 32 mm, kruszec 

próby 500). 

 

e) „Pamiątki dla AGH” 

Fundacja dla AGH w porozumieniu z Władzami Uczelni podjęła inicjatywę powołania do życia 

sklepu pod nazwą „Pamiątki AGH”. Stał się on jedynym, oficjalnym producentem 

i dystrybutorem wszelkich produktów opatrzonych marką AGH. Można znaleźć oraz zakupić 

w nim wiele ciekawych pamiątek, upominków, gadżetów, materiałów konferencyjnych, a także 

innych produktów związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą i sygnowanych jej logo. Sklep 

zlokalizowano w holu głównym pawilonu A0. Zakupów można dokonywać również za pomocą 

sklepu internetowego, który równolegle prowadzi swoją działalność pod adresem 

www.pamiatki.agh.edu.pl. Przygotowanie i prowadzenie sklepu powierzono studentom ze 

Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie” z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, dla 

których jest to okazja zdobywania wiedzy z zakresu marketingu w praktyce. 



6. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na 

realizację swych celów statutowych. 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie, który stanowi stosownie do Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD): 

− wydawanie książek (PKD 22.11), 

− wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13), 

− pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15), 

− działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2), 

− doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10), 

− przetwarzanie danych (PKD 72.30), 

− działalność związana z bazami danych (PKD 72.40), 

− pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60), 

− prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), 

− prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych (PKD 73.10.H), 

− badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13), 

− doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 

− działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 

74.20.A), 

− badania i analizy techniczne (PKD 74.30), 

− reklama (PKD 74.40), 

− działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A), 

− działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B), 

− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 80.42.B). 

Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia  

i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów. 

 



7. Uchwały Zarządu Fundacji 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2008 roku: 

Lp. Data Numer Zakres decyzji 

1. 28.01.2008 1/01/2008 Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania 

projektów  

2. 28.01.2008 2/01/2008 Zatwierdzenie Regulaminu prowadzenia i rozliczania 

projektów przez Fundację dla AGH 

3. 26.03.2008 2/03/2008 Decyzja dotycząca zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za okres obrotowy 2007. 

4. 02.04.2008 1/04/2008 Decyzja dotycząca dofinansowania projektu  Podziemne Trasy 

Turystyczne 2008 

5. 28.05.2008 1/05/2008 Udzielenie Katarzynie Witek upoważnienia do wystawiania 

i odbioru faktur VAT 

6. 28.11.2008 1/11/2008 Decyzja dotycząca dofinansowania projektu ‘Wyprawa 

naukowa Barbórka 2008” organizowanej przez Koło Naukowe 

FILAR 

7. 28.11.2008 2/11/2008 Decyzja dotycząca objęcia patronatem Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. 

8. 10.12.2008 1/12/2008 Decyzja dotycząca przeznaczenia kwoty 8000 zł na zakup 

pomocy dydaktycznych i paczek świątecznych dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Nietulisku Dużym 

9. 10.12.2008 2/12/2008 Decyzja dotycząca wsparcia VII Seminarium Integracyjnego 

Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH „KRYNICA 2008” 

poprzez ufundowanie nagrody dla zwycięzcy konkursu na 

najlepszą prezentację 

 

8. Informacja o uzyskanych przychodach: 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2008 roku:  3.979.303,22 zł, 

z tego: 

− Przychody z działalności gospodarczej 3.688.734,46 zł 

− Pozostałe przychody operacyjne  286.992,31 zł 

− Przychody finansowe 3.576,45 zł 

 

 

 

 



9. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2008 r.: 3.361.279,47 zł, 

z tego: 

− Koszty poniesione na realizację celów statutowych  12.190,40 zł 

− Koszty administracyjne 27.771,42 zł 

− Koszty działalności gospodarczej 3.320.892,35 zł 

− Koszty finansowe 425,30 zł 

 

10.  Informacja: 

a) O osobach zatrudnionych: 

W Fundacji zatrudniona jest na umowę o pracę 1 osoba na stanowisku pracownik biurowy. 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 787.102,86 zł 

z tego: 

− Honoraria z tytułu umów o dzieło 505.270,27 zł 

− Honoraria z tytułu umów zlecenie 270.512,59 zł 

− Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 11.320,00 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 

31.12.2008 r. wynosi: 654.563,07 zł 

z tego: 

− środki pieniężne na r-ku bieżącym:  142.993,38 zł 

− środki pieniężne w kasie: 11.569,69 zł 

− lokaty bankowe: 500.000,00 zł 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

W 2008 r. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, ani akcji w spółkach prawa handlowego 

f) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

W 2008 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 797.593,80 zł 



 

11.  Informacja o działalności fundacji zleconej przez organy państwowe i samorządowe 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe. 

 

12.  Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2008: 

− dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 30.654,00 zł 

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

− dot. podatku VAT 73.604,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4R i VAT 7K oraz CIT 8. 

 

13. Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 


