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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) Artur Dyczko - Członek Zarządu Fundacji  

ul. Profesora Seweryna 4/67, 30-632 Kraków. 

 

 

 

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 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 2014 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 

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 wybitne osiągnięcia w nauce 

i w sporcie.  

Przedstawiciele Fundacji brali udział w zakończeniu roku szkolnego 2014/2014, podczas 

ceremonii wręczono nagrody specjalne uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

Najlepsi uczniowie otrzymali laptopy, które ufundowała współpracująca z Fundacją firma 

CADConsult Tychy. Jak każdego roku w okresie świąteczno-noworocznym wręczono 

dzieciom upominki mikołajowe. Fundacja opłaca również abonament za internet w szkole. 

2. III Bieg AGH 

Fundacja dla AGH wspólnie z AZS AGH Kraków zorganizowała w dniu 14 czerwca 

2014 r. III Bieg AGH, połączony z Dniem AGH oraz Akademickim Dniem Dawcy Szpiku. 

Patronat nad biegiem objęli Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz JM Rektor AGH prof. 

dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Patronami medialnymi Biegu były: TVP Kraków, Radio 17, 

students.pl, nasze miasto.pl, teberia.pl, Biuletyn AGH. 

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 6 i 12 km. Na starcie biegu stanęło ponad 

500 uczestników - zarówno profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów. Trasa składała się 

z pętli o długości 6 km, toteż zawodnicy biegu głównego (12 km) mieli do pokonania 2 pętle. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła liczne grono kibiców – 

studentów i pracowników AGH oraz mieszkańców Krakowa.  

Zwycięzcy Biegu otrzymali oprócz nagród pieniężnych puchary, a każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy medal uczestnictwa w imprezie. 

Fundacja DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych) zarejestrowała kilkadziesiąt 

potencjalnych dawców szpiku.  
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3. Festiwal Filmów Naukowych Docs+Science 

 

Festiwal Filmów naukowych Docs+Science, którego pierwsza edycja odbyła się 

w dniach 26-30 maja 2014, powstał z inicjatywy Fundacji dla AGH, we współpracy 

z Krakowską Fundacją Filmową i czeskim festiwalem filmów naukowych AFO. 

Docs+Science odbywał się w ramach 54 Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Patronat nad 

Docs+Science objął JM Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka oraz Dyrektor Narodowego 

Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk. 

Ideą tego wydarzenia było popularyzowanie nauki w sposób niestandardowy, a także 

stworzenie możliwości dyskusji nad dziełami twórców filmów naukowych przez ludzi 

tworzących naukę.  

Filmy wybrane do programu D&S były bardzo różnorodne w ujęciu zakresu 

tematycznego, jak również formy przekazu i narracji, co spotkało się z bardzo dużym 

zainteresowaniem. Kluczowym elementem sekcji było stworzenie przestrzeni do dyskusji z 

ekspertami z dziedzin omawianych w filmach. 

W ramach sekcji wyświetlono pięć filmów. Wraz z twórcami „Wilczych Gór” widzowie 

mogli odbyć niezwykłą podróż do serca Karpat, gdzie odradzają się pierwotne ekosystemy 

Europy. Przy okazji filmu „Warunki umowy obowiązują” poddano refleksji nasze 

bezpieczeństwo w sieci. W „Gramatyce szczęścia” była okazja do poznania plemienia Pirahã, 

które w swoim języku nie używa czasu przyszłego i przeszłego, nie nazywa kolorów i nie 

stosuje liczebników. W filmie „Ziemia z kosmosu” pokazano w makro skali zjawiska, jakie 

zachodzą na Ziemi, natomiast film „Gorączka cząstek” przybliżył widzom pracę naukowców 

nad największym projektem naukowym realizowanym w instytucie CERN. 

Docs&Science przyciągnął do auli Bogdanka wielu pasjonatów nauki. Każdego dnia na 

pokazach było ponad 150 osób. Połowę z nich stanowili studenci, ale nie zabrakło 

pracowników uczelni, akredytowanych uczestników KFF’u, widzów spoza AGH, a nawet 

dzieci. 

Sukces festiwalu to nie tylko dobre filmy, ale stworzenie przestrzeni do dyskusji. Po 

każdym pokazie widzowie byli zapraszani do rozmów z ekspertami. Po filmie „Warunki 

umowy obowiązują” w roli eksperta wystąpił Jarosław Królewski, specjalista w zakresie 

technologii internetowych. Dyskusję po filmie „Wilcze Góry” prowadzili prof. Henryk 

Okrama – polski biolog zajmujący się badaniami nad drapieżnikami, a także reżyser filmu 

Erik Baláž. Dokument „Ziemia z kosmosu” zapoczątkował długą dyskusję z dr. Łukaszem 

Lamżą, który specjalizuje się w filozofii przyrody, zajmuje się kosmologią i astrofizyką, 

filozoficznymi aspektami tych dyscyplin oraz ich powiązaniami z pozostałymi gałęziami 

nauki. Po „Gramatyce szczęścia” miała miejsce niezwykle pasjonująca prelekcja Andrzeja 

Muszyńskiego, który w swych podróżach dotarł do równie pierwotnych i dzikich miejsc jak 

Daniel Everett, bohater filmu, naukowiec z Uniwersytetu Stanowego Illinois. Po dokumencie 

„Gorączka cząstek” dyskusję poprowadzili Jolanta Olszowska i Paweł Bruckman de 

Renstrom, uczestnicy eksperymentu ATLAS w CERN-ie. 

Duże zainteresowanie festiwalem i ciekawe dyskusje po projekcjach są sygnałem do 

zorganizowania kolejnych edycji Docs+Science. 

 

 

4. Konkurs „Moje AGH” 
 

 

W 2014 roku Fundacja dla AGH zorganizowała drugą edycję konkursu dla fotografów 

amatorów pod nazwą „Moje AGH”. 

 Celem Konkursu jest promocja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie poprzez pokazanie jej ciekawych miejsc, nietypowych sytuacji, niezwykłych 
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ludzi lub przedstawienie uczelni w kontekście osobistych lub zawodowych przeżyć autorów 

fotografów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie 

elementy związane z Akademią. Patronat nad konkursem objął JM Rektor AGH, prof. dr hab. 

inż. Tadeusz Słomka. Nadesłane prace oceniało ośmioosobowe jury, w skład którego 

wchodzili przedstawiciele władz AGH oraz Fundacji. Zgłoszono 22 prace, z których jury 

wytypowało zwycięzców: 

I miejsce – Mateusz Mizio  

II miejsce – Katarzyna Zientek 

III miejsce – Patrycja Klimczyk i Karina Szymańska. 

Główną nagrodą w konkursie był laptop, pozostali laureaci otrzymali wieczne pióra i 

upominki rzeczowe.  

 

 

5. Cykl spotkań: „Z najlepszymi w przyszłość” 

 

W 2014 roku ruszył nowy projekt Fundacji dla AGH nazwany: „Z najlepszymi 

w przyszłość”, który jest wspaniałą szansą na integrację młodości oraz doświadczenia. 

Projekt ten opiera się na serii spotkań najlepszych studentów z wybitnymi absolwentami 

Uczelni, a także z obecnymi profesorami. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 

zaznajomienie studentów z aktualnymi trendami w nauce i biznesie, a także z działaniami, 

jakich podejmowali się zaproszeni goście w swojej karierze. Dziekani poszczególnych 

wydziałów zgłosili do projektu po czterech najbardziej wyróżniających się studentów, aby 

mogli znaleźć się w gronie najwybitniejszych. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod 

patronatem JM Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki. 

Gościem i prelegentem spotkania otwierającego cykl konferencji był prof. dr hab. inż. 

Antoni Tajduś – były rektor AGH, który zdradził swój przepis na sukces. 

Kolejne spotkanie z tego cyklu gościło Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. 

Andrzeja Jajszczyka.  

 Duże zainteresowanie studentów spotkaniami z mentorami oraz ciekawe dyskusje 

w ich trakcie są powodem do decyzji o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. 

 

 

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 

2014 to 12 170 zł. 

 

Rok 2014  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

Nagrody dla najlepszych uczniów, upominki świąteczne, opłata internetu dla szkoły 

KN KL IAESTE AGH 

Dofinansowanie VI Międzywydziałowych Igrzysk Studenckich  

NZS AGH 

Dofinansowanie projektu „Pełną piersią” 

NZS AGH 
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Druk Biuletynu ABC Studenta 

Studenckie Koło Matematyków AGH 

Dofinansowanie organizacji sesji naukowej 

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 

Wsparcie w formie upominków dla podopiecznych DPS 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH 

Dofinansowanie nagród w zawodach narciarskich o Puchar Dziekana 

Akademia Młodego Project Managera 

Wsparcie finansowe 

WGGiIŚ AGH, KN Geodetów DAHLTA 

Dofinansowanie wyjazdu grupy studentów na XXVII Międzynarodowe Spotkanie Studentów 

Geodezji w Stanbule 

Studenci AGH 

Wsparcie finansowe inicjatywy „AGH przeciw białaczce” 

Uczelniana Rada Samorządów Studenckich AGH 

Wsparcie Targów Organizacji Studenckich w formie gadżetów 
 

 

 

Szkolenia dla studentów AGH 

 

 W 2014 roku Fundacja kontynuowała organizowanie certyfikowanych szkoleń dla 

studentów w ramach działalności statutowej. Od kilku lat niezmiennie największą 

popularnością cieszy się kurs AutoCAD-a realizowany na trzech poziomach: 

podstawowy/zaawansowany i 3D oraz AutoCAD Inventor.  
 

 Wszystkie szkolenia kończyły się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. 

W przypadku szkoleń z programów AutoCAD były to certyfikaty firmy Autodesk na 

poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Jednostką certyfikującą szkolenia 

z zarządzania jakością i produkcją była DEKRA lub Bureau Veritas. 

 

 

Akademia Młodego Project Managera 

 

Szczególnym projektem w dziedzinie szkoleń Fundacji  jest projekt AMPM. 

 

W 2014 wraz z BEST AGH i firmą Grupa PM zrealizowaliśmy IV edycję Akademii 

Młodego Project Managera. W  dwóch otwartych wykładach wzięło udział ponad 400 

studentów uczelni. Zrealizowano warsztaty specjalnościowe we współpracy z Firmą Aster 

oraz tradycyjnie przeprowadzono konkurs na najlepszy projekt opisany metodyką PRINCE II. 

Dwóch najlepszych uczestników otrzymało nagrodę w postaci kursu Zarządzania Projektami 

PRINCE 2, który zakończony jest międzynarodowym egzaminem. Fundatorami 2 nagród byli 

Grupa PM i Fundacja dla AGH. AMPM na stałe wpisało się w program szkoleń projektów 

Fundacji dla AGH.  
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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.  

Od roku 2013 Zakład Pamiątki AGH oraz Biuro Organizacji Kongresów i Konferencji 

funkcjonują na zasadzie samodzielnej działalności gospodarczej.  

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej został przeznaczony w całości na działalność 

statutową Fundacji. 

Projekty realizowane w 2014 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 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 2014 zwiększyły ilość gadżetów sygnowanych logo AGH. 

Pojawiły się zarówno produkty luksusowe jak i produkty tańsze, skierowane głównie do 

studentów. 

Zakład angażował się również w imprezy organizowane przez środowiska akademickie. 

Był współorganizatorem III Biegu AGH, współpracował przy organizacji seminariów i 

konferencji studenckich organizowanych przez Koła Naukowe działające na terenie 

Uczelni. 

 

2.  Na działalność zakładu „teberia” w 2014 r. składały się następujące przedsięwzięcia: 

 wydawanie czasopisma teberia24 w formie elektronicznej (12 voluminów). 

Magazyn „teberia” w elektronicznej wersji czasopisma teberia24 wydawany jest przez 

Fundację dzięki mecenatowi LW Bogdanka S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. 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, aby 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.  

 wznowienia albumu 30 lat LW "Bogdanka" SA w ramach serii Teberia JUBILEUSZE 
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 współorganizacja sesji tematycznych: Geomatyka Górnicza i Informatyka 

w górnictwie podczas XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej - największej konferencji 

górniczej w Polsce – Kraków luty 2014 

 Kontynuacja modernizacji sali wykładowej AGH nr 203 w pawilonie A-1, nazwanej 

„Aulą Bogdanka”. Gruntowny remont Sali jest efektem podpisanego 9 listopada 2012 

roku, podczas jubileuszu 30-lecia wydobycia węgla w LW Bogdanka S.A., porozumienia 

pomiędzy Prezesem Zarządu LW Bogdanka S.A., Zbigniewem Stopą, a  JM Rektorem 

AGH, Prof. dr hab. inż. Tadeuszem Słomką o współpracy AGH – LW Bogdanka S.A.  

 

3.  W roku 2014 głównym celem Biura Organizacji Kongresów i Konferencji była obsługa 

następujących konferencji: 
 

Jubileusz 40 lecia Wydziału Zarządzania 

6 czerwca 2014 r. odbyły się główne uroczystości z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania 

AGH. Wydział ukończyło ponad 12 tys. absolwentów. Wyjątkowe spotkanie po latach 

miało miejsce na terenie Akademii Górniczo- Hutniczej. Oprócz konferencji naukowej 

i uroczystego posiedzenia Rady Wydziału, odbyło się również spotkanie koleżeńskie. 

  

 XXI Fluid Mechanics Conference 

Fluid Mechanics Conference odbywa się regularnie od 1974 roku. Spotkania te, 

organizowane co dwa lata przez wiodące ośrodki zajmujące się mechaniką płynów w 

Polsce, są okazją do podsumowania działalności naukowej i dają możliwość młodym 

pracownikom na zaprezentowanie swoich osiągnięć i zapoznanie się z nowymi trendami 

w światowej nauce, przedstawianymi przez zaproszonych gości. XXI Fluid Mechanics 

Conference zgromadziła 150 naukowców z 20 krajów świata zajmujących się mechaniką 

płynów. Zaprezentowano 120 referatów oraz 6 wykładów zaproszonych. Referaty ustne 

(27 referatów ustnych) pogrupowano w pięciu sesjach tematycznych oraz referaty 

plakatowe (84 referaty plakatowe) pogrupowano w dwóch sesjach plakatowych. W trakcie 

XXI Fluid Mechanics Conference odbył się konkurs dla młodych naukowców 

(doktorantów oraz studentów) na najlepszą pracę z mechaniki płynów (XIII Prof. J.W. 

Elsner's Competition for the best paper in the field of fluid mechanics under the auspices 

of Polish Association of Theoretical and Applied Mechanics & Polish Pilot Centre of 

ERCOFTAC). 

  

ATLAS Transition Radiation Tracker Workshop 

W dniach 25-27 czerwca 2014 w Krakowie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 

AGH odbywała się konferencja "ATLAS Transition Radiation Tracker Workshop" 

Organizatorami konferencji były: AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz IFJ 

PAN (Zbigniew Hajduk, Jolanta Olszowska, Elżbieta Banaś). Konferencja zorganizowana 

została w ramach współpracy kolaboracji TRT przy detektorze ATLAS pracującym w 

ramach badań fizyki wysokich energii prowadzonych na akceleratorze LHC w CERN-ie. 

Tematyka konferencji była ściśle związania z bieżącym działaniem detektora TRT, ze 

szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z trwającymi obecnie pracami na jego 

ponownym uruchomieniem przed planowanym na przyszły rok wznowieniem działania 

akceleratora LHC. 
  

Pozostałe konferencje zorganizowane przez BOKiK to: "ACRI 2014" - Cellular Automata 

for Research and Industry oraz V Forum Motosolutions.   

We wszystkich konferencjach wzięło udział 700 osób. 

http://kongresy.fundacja.agh.edu.pl/?q=node/15
http://kongresy.fundacja.agh.edu.pl/?q=node/15
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IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 
 

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2014 

roku 27 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 19 uchwał.  
 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2014 roku: 

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 24.03.2014 1/03/2014 Decyzja dotycząca podziału kosztów ogólnej działalności Fundacji 
za 2013r.  

2 24.03.2014 2/03/2014 Przyznanie dofinansowania Akademii Młodego Project Managera 

3 07.04.2014 1/04/2014 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej 

4 28.04.2014 2/04/2014 Przyznanie dofinansowania dla uczestników VI Między-

wydziałowych Igrzysk Studenckich 

5 19.05.2014 1/05/2014 Przyznanie dofinansowania na wsparcie projektu „Pełną Piersią 

6 19.05.2014 2/05/2014 Wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 
w Więckowicach 

7 02.06.2014 1/06/2014 Przyznanie dofinansowania dla Studenckiego Koła Matematyków 
AGH na organizację sesji naukowej  

8 02.06.2014 2/06/2014 Decyzja o wydelegowaniu siedmioosobowej grupy studentów, 
członków Koła Naukowego Geodetów Dahlta, na XXVII 

Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji w Stanbule, z 

jednoczesnym dofinansowaniem zakupienia biletów lotniczych 

9 09.06.2014 3/06/2014 Decyzja o odsprzedaniu mebli pozostawionych w lokalu 
zajmowanym do roku 2013 przez Fundację, na rzecz Akademii 

Górniczo-Hutniczej, za symboliczną kwotę 1 zł netto za każdą 
sztukę 

10 16.06.2014 4/06/2014 Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia szczegółowego 
rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2013 

11 14.07.2014 1/07/2014 Dofinansowania inicjatywy NZS AGH w postaci druku Biuletynu 
ABC Studenta 

12 23.09.2014 1/09/2014 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej 

13 23.09.2014 2/09/2014 Decyzja o oddelegowaniu wolontariuszki Fundacji na festiwal 

Filmów Naukowych Pariscience 

14 16.10.2014 1/10/2014 Decyzja o sfinansowaniu kosztów druku trzech artykułów w 

materiałach konferencyjnych XXVIII Konferencji z cyklu 
„Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce 

krajowej” 

15 16.10.2014 2/10/2014 Decyzja o wsparciu Targów Organizacji Studenckich 
organizowanych przez Uczelnianą Radę Samorządów Studenckich 

16 13.11.2014 1/11/2014 Decyzja o wsparciu inicjatywy studentów AGH – „AGH przeciw 
białaczce” 

17 04.12.2014 1/12/2014 Decyzja dotycząca przekazania książek będących na stanie 
majątkowym Fundacji dla uczestników I Seminarium: „Moje 

górnictwo – wizja przyszłości” 

18 18.12.2014 2/12/2014 Przyznanie dofinansowania dla Wydziałowej Rady Samorządu 

Studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Inżynierii Biomedycznej na nagrody w zawodach narciarskich o 

Puchar Dziekana  

19 18.12.2014 3/12/2014 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej 
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V. Informacja o uzyskanych przychodach: 

 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2014 roku:  2.319.407,02 zł, 

z tego: 

 

 Przychody z działalności gospodarczej 1.871.323,01 zł 

 Przychody z działalności statutowej                                                271.656,63 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne  176.288,80 zł 

 Przychody finansowe  138,58 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2014 r.: 2.200.774,86 zł 

z tego: 

 Koszty poniesione na realizację celów statutowych  263.833,09 zł 

 Koszty działalności gospodarczej 1.931.275,20 zł 

w tym: 

o Koszty administracyjne 71.712.29 zł 

 Koszty finansowe 5.666,57  zł 

 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej                                      70.311,62  zł 

   Wynik finansowy na działalności statutowej                                        48.320.54  zł 

   Całkowity wynik finansowy                                                               118.632,16 zł 

 

VII.  Informacja: 

a) O  osobach zatrudnionych: 

W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. 

W IV kwartale 2014, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna, w ramach 

dofinansowanego projektu „Telekariera” dedykowanego dla osób niepełnosprawnych, 

w biurze Fundacji pracowało dwoje stażystów. 
 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 949.406,02 zł 

z tego: 

 Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie 949.406,02 zł 

 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 0,00 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 

31.12.2014 r. wynosi: 774.703,13 zł 

z tego: 

 środki pieniężne na r-ku bieżącym:  774.467,20 zł 

 środki pieniężne w kasie: 235,93 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 2014 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 2014 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 31.12.2014 1.302.739,98 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 31.12.2014: 

 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 10.902,00 zł 

 dot. podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł 

 dot. podatku VAT 134.695,00 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 w Fundacji była przeprowadzona kontrola ZUS. 

 

 

 

Jerzy Kicki                                                                      ............................................ .................. 

(Prezes Zarządu Fundacji) 

 

Krzysztof Kwaśniewski                                                  ...................................................... ........ 

(Wiceprezes Fundacji ) 

        

Ryszard Hejmanowski                                                    .............................................................. 

(Wiceprezes Fundacji )   

      

Paweł Bogacz                                                                  .............................................................. 

(Skarbnik Fundacji) 

 

Artur Dyczko                                                                   .............................................................. 

(Członek Zarządu) 

 


