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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. 

 
 
 
 
 



 3 

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 2015 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 2014/2015, podczas 
ceremonii wręczono nagrody specjalne uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 
Najlepsi uczniowie otrzymali tablety, 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. IV Bieg AGH 
Fundacja dla AGH wspólnie z AZS AGH Kraków zorganizowała w dniu 20 czerwca 

2015 r. IV Bieg AGH, połączony z Dniem AGH oraz Akademickim Dniem Dawcy Szpiku. 
Patronat nad biegiem objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Patronami 
medialnymi Biegu były: Radio 17, students.pl, nasze miasto.pl, teberia.pl, Biuletyn AGH. 

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 5 i 10 km. Na starcie biegu stanęło ponad 
500 uczestników - zarówno profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów. Duże zainteresowanie 
biegiem wykazali studenci AGH, którzy stanowili znaczny procent zawodników. Aktywizacja 
młodzieży studiującej na AGH była jednym z założeń organizatorów, utworzono specjalne 
kategorie nagród dla studentów AGH. Dodatkowo nagrodą specjalną uhonorowano studentów 
najliczniej reprezentowanego Wydziału AGH. Trasa składała się z pętli o długości 5 km, toteż 
zawodnicy biegu głównego (10 km) mieli do pokonania 2 pętle. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i zgromadziła liczne grono kibiców.  

Zwycięzcy Biegu otrzymali oprócz nagród pieniężnych puchary, a każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal uczestnictwa w imprezie. 
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Fundacja DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych) zarejestrowała kilkadziesiąt 
potencjalnych dawców szpiku.  
 
3. Festiwal Filmów Naukowych Docs+Science 
 

Druga edycja Festiwalu Filmów naukowych Docs+Science, który powstał z inicjatywy 
Fundacji dla AGH we współpracy z Krakowską Fundacją Filmową, odbyła się w ramach 
jubileuszowego 55-go Krakowskiego Festiwalu Filmowego w dniach 1-5 czerwca 2015r. 
Patronat nad Docs+Science objął JM Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka. 

Pokazy filmów odbywały się na salach wykładowych AGH, w których fani filmu i 
nauki mogli obejrzeć fascynujące dokumenty oraz uczestniczyć w interesujących dyskusjach 
z zaproszonymi ekspertami i twórcami filmów.  

Powodzenie i niewątpliwy sukces ubiegłorocznej, pierwszej edycji Docs+Science 
wywołały naturalną potrzebę rozwinięcia projektu, dlatego w drugiej edycji pokazano 10 
filmów, zgodnie z festiwalową zasadą każdy film dwukrotnie, dzięki czemu każdy uczestnik 
miał szansę obejrzeć wszystkie tytuły (w sumie 20 projekcji). W programie pojawiły się 
intrygujące dokumenty o nauce, odkryciach, innowacjach, a także o tych, którzy naukę tworzą 
– o naukowcach, pasjonatach i odkrywcach. Bardzo ważnym elementem programu 
Docs+Science były dyskusje. Niektóre filmy mówiły o bardzo skomplikowanych 
zagadnieniach, inne były nieco lżejsze w odbiorze – nie mniej jednak stanowiły doskonały 
punkt wyjściowy do dyskusji, a obecność ekspertów z dziedzin omawianych w filmach 
pozwoliła na lepsze zrozumienie poruszanych tematów. Oprócz ekspertów, w tegorocznej 
edycji wśród prelegentów znaleźli się twórcy prezentowanych filmów: Frank Cuvelier, 
reżyser filmu „Sekretne drogi wędrujących ptaków” oraz Karol Jałochowski, autor filmu 
„Rzeczywistość utracona”. 

Edycja ‘2015 to nie tylko większy repertuar filmowy, to również plebiscyt jaki 
organizatorzy przygotowali dla widzów. Każdy uczestnik przed wejściem na pokaz filmowy 
otrzymał ankietę, za pośrednictwem której mógł ocenić film. W oparciu o zebrane wyniki 
wyłoniono najlepszy według widzów film sekcji, którym okazał się obraz „Sekretne drogi 
wędrujących ptaków”.  

Duże zainteresowanie festiwalem i ciekawe dyskusje po projekcjach są sygnałem do 
zorganizowania kolejnych edycji Docs+Science. 
 
4. Konkurs fotograficzny „Moje AGH” 
 

W 2015 roku Fundacja dla AGH zorganizowała trzecią 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 
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 sześcioosobowe jury, któremu 
przewodniczyła Prof. Anna Siwik – Prorektor AGH ds studenckich. Zgłoszono 51 prac, z 
których jury wytypowało zwycięzców: 

I miejsce – Paulina Turek za pracę pt.: „AGH w pełnym słońcu” 
II miejsce – Eryk Strzelecki - „AGH takie piękne – w rzeczywistości i na obrazie” 
III miejsce – Joanna Tarnowska - „Ta AGH-owska doniosłość, co się na zdjęciu nie mieści”. 

Główną nagrodą w konkursie był laptop, pozostali laureaci otrzymali wieczne pióra i 
upominki rzeczowe.  
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5. Konkurs „Wychowanek Roku” 
 

Konkurs został zainicjowany przez Fundację dla AGH w roku 2015 i organizowany 
będzie corocznie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH. Tytuł 
Absolwenta Roku nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: Rektor AGH, Przewodniczący 
Zarządu SW AGH i Prezes Zarządu Fundacji. Skład Kapituły będzie corocznie powiększany 
o zdobywców tytułu Absolwenta Roku. 

Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: Absolwent AGH oraz Młody Absolwent 
AGH (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.  

Zwycięzcy konkursu otrzymali okolicznościowe statuetki w trakcie uroczystości 
zorganizowanej z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, która odbyła się 
w Auli AGH w dniu 18 września 2015. Tytuł Absolwent Roku 2014 otrzymał dr hab. inż. 
Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., za stworzenie polskiej firmy 
globalnej, zaś tytuł Młody Absolwent AGH 2014 przypadł Panu Piotrowi Palczewskiemu, 
studentowi IV roku Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, który z klocków LEGO zbudował 
drukarkę 3D. 

Kolejna edycja konkursu Absolwent Roku AGH odbędzie się w roku 2016. W styczniu 
2016 Fundacja planuje zorganizować koncert noworoczny, w trakcie którego nastąpi 
ogłoszenie i uhonorowanie laureatów konkursu.  
 
6. Cykl spotkań: „Z najlepszymi w przyszłość” 
 

W 2015 roku Fundacja kontynuowała swój projekt 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 jej profesorami. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
zaznajomienie studentów z aktualnymi trendami w nauce i biznesie oraz bliższe poznanie 
ludzi sukcesu. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem JM Rektora AGH, prof. dr 
hab. inż. Tadeusza Słomki. 
Gośćmi tegorocznych spotkań byli: Prof. Tadeusz Uhl - Prezes EC Grupy, dr inż. Krzysztof 
Pawiński – Prezes Maspex Wadowice, Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. 
oraz Herbert Wirth – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA.  
Spotkania odbywały się w dwóch częściach – w pierwszej Goście opowiadali o swojej drodze 
do sukcesu, osiągnięciach, ale też pokonanych trudnościach i o cechach charakteru dzięki 
którym realizacja ambicji i marzeń jest możliwa. W drugiej części odbywała się dyskusja, w 
trakcie której goście odpowiadali na pytania zadawane przez studentów.  
 Duże zainteresowanie studentów spotkaniami z mentorami oraz ciekawe dyskusje 
w ich trakcie są powodem do decyzji o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. 
 
7. Krakowska Noc Matematyki – „Królowa nie chce spać” 
 
 Fundacja dla AGH jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia, którego celem jest 
zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi. Noc Matematyki jest projektem 
międzyszkolnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Edycja ‘2015 odbyła się 13 marca. Rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym na Wydziale 
Matematyki Stosowanej AGH, a następnie młodzież udała się do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, gdzie prowadzone były prezentacje oraz 
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warsztaty przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, a 
także Wydziału Energetyki i Paliw oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. 
Uczestnicy mieli szansę zmierzyć się łamigłówkami, zadaniami, a także z innymi atrakcjami 
wymagającymi wysiłku intelektualnego. 
 
 
8. 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 
2015 to 27 425 zł.  

 

Rok 2015 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 
Nagrody dla najlepszych uczniów, upominki świąteczne, opłata internetu dla szkoły oraz tablicy 
KN KL IAESTE AGH 
Dofinansowanie VII Międzywydziałowych Igrzysk Studenckich  
NZS AGH 
Dofinansowanie projektu „Pełną piersią” 
Młodzież szkolna Krakowa  
Zainteresowanie naukami ścisłymi poprzez projekt „Noc Matematyki – Królowa nie chce spać” 
Studenci i pracownicy AGH 
Copernicus Festival 2015, Fstiwal Filmów Naukowych DOCS+Science 2015 
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 
Uominkidla podopiecznych DPS 
Orkiestra AGH 
dofinansowanie 
WGGiIŚ AGH, KN Inżynierii Ochrony Powietrza  
dofinansowanie udziału w konferencji Budmika 
WGGiIŚ AGH, KN Geodetów DAHLTA 
Dofinansowanie obozów naukowych 
Uczelniana Rada Samorządów Studenckich AGH 
Wsparcie finansowe inicjatyw: „AGH przeciw białaczce”, „Inżynier z kulturą” 
EESTEC AGH 
wsparcie projektu „Targi Projektów Akademickich” 
Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
dofinansowanie 7th Summer School of Mining Engineering oraz wycieczki do kopalni 
Wydział Humanistyczny, KN IT Berries  
dofinansowanie projektów Koła 
 
 
 
9. Szkolenia dla studentów AGH 
 
 W 2015 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.  
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 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. 
 

Ponadto Fundacja zorganizowała cykl otwartych wykładów pokazujących studentom 
możliwość i sens szkolenia się z zakresu obsługi programów Excel i Catia oraz z umiejętności 
stosowania narzędzi z zakresu zarządzania: Bezpieczeństwo Informacji w Biznesie, Lean 
Sigma, Jakość w Branży Automotive. Wszystkie wykłady były otwarte i bezpłatne. Za część 
merytoryczną odpowiedzialne były renomowane jednostki, takie jak TQM Soft, TUV Nord , 
Team Prevent , ComART.   

 
W roku 2015 Fundacja zorganizowała również dwa szkolenia z programu EXCEL 

wraz z Firmą COmART. Uczestnicy otrzymali certyfikaty zaświadczające zdobycie 
umiejętności w tym zakresie.  
 
 
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 2015 roku: 
 

 
1. Utworzenie Klubo-księgarni Microscup – 27 maja odbyło się oficjalne otwarcie 

powstałej z inicjatywy Fundacji pierwszej księgarnio-kawiarni na terenie AGH. Lokal 
mieści się na parterze kamienicy przy ul. Czarnowiejskiej 50B i jest obsługiwany przez 
studentów – członków Kół Naukowych. Sprzedaż książek odbywa się w oparciu o umowę 
z OSDW Azymut. Prowadzimy promocję czytelnictwa poprzez organizację konkursów, w 
których nagrodami są książki. Kawiarnia jest również udostępniana na potrzeby spotkań 
organizacji studenckich.  

 
2. Utworzenie Biura Biletów Lotniczych – na podstawie umowy z Akademią Górniczo-

Hutniczą powstało biuro obsługujące pracowników, doktorantów i studentów AGH, 
oferujące: 

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 
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3. Zakład Pamiątki AGH mieści się w Budynku A0 Akademii Górniczo-Hutniczej 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 2015 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 IV Biegu AGH, współpracował przy organizacji seminariów i 
konferencji studenckich organizowanych przez Koła Naukowe działające na terenie 
Uczelni. 

 

4.  Działalność zakładu „teberia” w 2015 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia: 

 Organizacja seminarium z okazji 40-lecia LW Bogdanka SA: 
Z okazji 40-lecia powstania zakładu górniczego Lubelski Węgiel Bogdanka 
zorganizowano w AGH seminarium: „40 lat LW Bogdanka S.A. - 40 lat współpracy z 
Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH - innowacje kluczem do rozwoju”, które 
odbyło się 11 grudnia w Auli Akademii. Referat podsumowujący 40 lat współpracy 
AGH z LW Bogdanka przedstawili: Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, 
Prof. Piotr Czaja oraz kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego, Prof. Waldemar 
Korzeniowski. Na temat współpracy wypowiedzieli się również przedstawiciele 
kopalni. Prezes Zbigniew Stopa przedstawił referat pt.: „Bogdanka S.A. - poligon 
wsparcia dla innowacyjnych działań zmieniających górnictwo”, a kierownik ruchu 
Pola Stefanów, Mirosław Masiakiewicz zaprezentował referat pt.: „40 lat innowacji w 
LW Bogdanka - od pomysłu do realizacji”. 

 wydawanie albumów i wydawnictw jubileuszowych z serii Teberia JUBILEUSZE w 
tym: 
„Świat Minerałów KGHM Polska Miedź SA” trzeciego poprawionego wydania 
albumu wydanego ostatnio przy okazji organizowanego przez Fundację dla AGH w 
2011 roku „Forum Dyskusyjnego Polska miedź - z nauką w przyszłość - dokąd i 
dlaczego?”  poświęconego minerałom z polskich kopalń KGHM Polska Miedź SA., 
oraz „Świat Minerałów KGHM” będącego rozszerzeniem wcześniejszego albumu. 
Poprzednie wydania albumu obejmowały okazy pochodzące jedynie z polskich złóż 
eksploatowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., natomiast niniejsza edycja została 
uzupełniona o kolejne minerały wydobyte tym razem z głębin kopalń KGHM 
International LTD położonych w Kanadzie, USA i w Chile. Stało się to możliwe 
dzięki przejęciu w 2012 roku kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd. i 
uzyskaniu przez KGHM dostępu nie tylko do nowych zasobów ale także do nowych 
skarbów podziemnego świata minerałów. 
„Świat Minerałów KGHM” jest wynikiem pasji wielu ludzi. Przede wszystkim pasji 
kolekcjonerów minerałów, dzięki którym pojawiają się one na powierzchni i są przez 
nich pielęgnowane, a także pasji wydawniczej osób skupionych wokół Fundacji dla 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 
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5.  W roku 2015 głównym celem Biura Organizacji Kongresów i Konferencji była obsługa 
następujących konferencji: 

 
Konferencja Automotive CEE Day w dniach 28-29.04.2015r. 
Konferencja 6 Forum MotoSolutions w dniach 18-19.04.2015r. 
Collective Motion in Nuclei Under Extreme Conditions w dniach 14-18.09.2015r. 
Seminarium naukowe Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego  
w dniu 27.11.2016r. 
Seminarium nukowe pt.: " Nowe Trendy w Powierzchnii Inżynierii" w dniu 26.06.2015r. 
II Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Sorbenty Mineralne” – Surowce, Energetyka, 
Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie w dniach 21-23 września 2015 r. 
 
Biuro obsłużyło około 450 uczestników Konferencji z Polski jak i całego świata. 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 zarówno podczas 

konferencji jak i przed ( na konferencjach tematycznych odbywających sie w Polsce, 
Europie i na świecie), 

 opracowywanie budżetu konferencji,  
 obsługa finansowa,  
 usługi kateringowe,  
 organizacja zakwaterowania,  
 wydruk materiałów konferencyjnych,  
 organizacja wycieczek kongresowych,  
 organizacja imprez towarzyszących,  
 organizacja innych działań powiązanych z konferencją. 

 
Oprócz powyższych celem dodatkowym była promocja działań Biura na Akademii Górniczo-
Hutniczej. Podczas spotkań były prezentowane dotychczasowe sukcesy oraz możliwości 
współpracy. 
 
 
6. Działalność doradcza i ekspercka 
 
 W roku 2015 Fundacja realizowała szereg umów w zakresie doradztwa gospodarczego 
oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Wartość realizowanych umów wynosiła 
2 767 650 zł. Uzyskana marża przeznaczona została na finansowanie działalności statutowej 
Fundacji. 
 

 

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 
 
Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2015 
roku 22 protokołowane posiedzenia, na których przyjął 28 uchwał.  
 
Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2015 roku: 
 
Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 05.02.2015 1/02/2015 Decyzja o dofinansowaniu projektu „Noc Matematyki – Królowa 
nie chce spać” 
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2 05.02.2015 2/02/2015 Przyznanie dofinansowania KN Inżynierii Ochrony Powietrza na 
udział w konferencji Budmika ‘15 

3 19.03.2015 1/03/2015 Decyzja o jednorazowym obniżeniu wysokości marży Fundacji  
4 26.03.2015 2/03/2015 Decyzja dotycząca podziału kosztów ogólnej działalności Fundacji 

za 2014r.  
5 26.03.2015 3/03/2015 Przyznanie dofinansowania dla URSS AGH na wsparcie 

projektów „Inżynier z kulturą” oraz „AGH przeciw białaczce” 
6 26.03.2015 4/03/2015 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  
7 29.04.2015 1/04/2015 Przyznanie dofinansowania dla uczestników VII Między-

wydziałowych Igrzysk Studenckich 
8 29.04.2015 2/04/2015 Decyzja o dofinansowaniu wydarzenia: Copernicus Festival 2015 
9 29.04.2015 3/04/2015 Decyzja o ograniczeniu pobierania marży z projektów studenckich 

kół naukowych  
10 25.05.2015 1/05/2015 Wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 

w Więckowicach  
11 25.05.2015 2/05/2015 Decyzja o wsparciu projektu „Pełną Piersią” organizowanego 

przez NZS AGH 
12 25.05.2015 3/05/2015 Decyzja o wsparciu projektu „Targi Projektów Akademickich” 

organizowanego przez EESTEC AGH 
13 25.05.2015 4/05/2015 Zatwierdzenie szczegółowego rocznego sprawozdania za rok 

obrotowy 2014 
14 18.06.2015 1/06/2015 Ustalenie wysokości środków Fundacji przeznaczonych na 

festiwal Docs+Science 2016 
15 25.06.2015 2/06/2015 Decyzja o dofinansowaniu „7th Summer School of Mining 

Engineering” organizowanej przez Wydział Górnictwa i 
Geoinżynierii 

16 25.06.2015 3/06/2015 Decyzja o dofinansowaniu Orkiestry AGH 
17 25.06.2015 4/06/2015 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  
18 25.06.2015 5/06/2015 Wsparcie finansowe wycieczki do kopalni studentów Wydziału 

Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
19 25.06.2015 6/06/2015 Decyzja dotycząca okresowego zwolnienia z opłat najmu 

podmiotu wynajmującego sklepik Pamiątki AGH 
20 02.07.2015 1/07/2015 Decyzja o dofinansowaniu zakupu samochodu dla osoby 

niepełnosprawnej 
21 02.07.2015 2/07/2015 Decyzja o dofinansowaniu obozów naukowych KN Dahlta z 

Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH 
22 23.07.2015 3/07/2015 Decyzja o dofinansowaniu uczestnictwa współpracowników 

Fundacji w Polskim Kongresie Górniczym  
23 28.08.2015 1/08/2015 Decyzja o dofinansowaniu KN IT Berries z Wydziału 

Humanistycznego AGH 
24 15.10.2015 1/10/2015 Zatwierdzenie regulaminu konkursu na najlepsze studenckie koło 

naukowe AGH 
25 15.10.2015 2/10/2015 Przyznanie premii za organizację V Biegu AGH 
26 05.11.2015 1/11/2015 Decyzja o podarowaniu 200 sztuk dukatów „7 Stasziców” dla 

uczestników seminarium „40-lecie LW Bogdanka SA” 
27 17.12.2015 1/12/2015 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  
28 17.12.2015 2/12/2015 Przyznanie premii za organizację seminarium „40-lecie LW 

Bogdanka SA” 
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V. Informacja o uzyskanych przychodach: 
 
Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2015 roku:  5.820.960,30 zł, 
z tego: 
 

 Przychody z działalności gospodarczej 5.654.306,11 zł 
 Przychody z działalności statutowej                                                151.240,89 zł 
 Pozostałe przychody operacyjne  15.353,89 zł 
 Przychody finansowe  59,41 zł 

 
VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2015 r.: 5.788.131,06 zł 
z tego: 
 Koszty poniesione na realizację celów statutowych  254.091,87 zł 
 Koszty działalności gospodarczej 5.534.039,19 zł 

w tym: 
o Koszty administracyjne 90.904.66 zł 

 Koszty finansowe 3.057,93  zł 
 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej                                       120.342,54  zł 

   Wynik finansowy na działalności statutowej                                         -87.513.30  zł 

   Całkowity wynik finansowy                                                                    32.829,24 zł 

 
VII.  Informacja: 

a) O  osobach zatrudnionych: 

W 2015 r. Fundacja zatrudniła na umowę o pracę dwie osoby, jedną od marca, drugą od 
kwietnia.  
 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 1.442.625,04 zł 
z tego: 
 Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie 1.378.552,14 zł 
 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 34.856,50 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 
31.12.2015 r. wynosi: 219.262,02 zł 
z tego: 
 środki pieniężne na r-ku bieżącym:  209.033,95 zł 
 środki pieniężne w kasie: 10.228,07 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 2015 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 2015 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 31.12.2015 1.099.357,67 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 31.12.2015: 
 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 18.516,00 zł 
 dot. podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł 
 dot. podatku VAT 56.441,00 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 nie była przeprowadzana kontrola. 
 
 
Jerzy Kicki                                                                      .............................................................. 
(Prezes Zarządu Fundacji) 
 
Krzysztof Kwaśniewski                                                  .............................................................. 
(Wiceprezes Fundacji ) 
        
Ryszard Hejmanowski                                                    .............................................................. 
(Wiceprezes Fundacji )   
      
Paweł Bogacz                                                                  .............................................................. 
(Skarbnik Fundacji) 
 
Artur Dyczko                                                                   .............................................................. 
(Członek Zarządu) 


