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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 do 07.06.2017 

ul. Górników 30, 30-816 Kraków 

c) Krzysztof Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji do 07.06.2017 

ul. Jana Pawła II 62, 32-091 Michałowice 

d) Paweł Bogacz – Członek Zarządu Fundacji do 07.06.2017, od 07.06.2017 – 

Wiceprezes Zarządu Fundacji) 

ul. Stachiewicza 40/75, 31-328 Kraków 

e) Artur Dyczko - Członek Zarządu Fundacji do 07.06.2017 

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

f) Tomasz Lipecki – Wiceprezes Zarządu Fundacji od 07.06.2017 

ul. Mistrzejowicka 49A/33, 31-651 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 wspiera wszelkie wnioski i inicjatywy charytatywne w miarę swoich możliwości 

finansowych. 
 

 

 

W 2017 roku realizowane były następujące działania statutowe: 
 

 

 

1. Koncert Noworoczny organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków 

AGH 

 

Po raz drugi wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków zorganizowano Koncert 

Noworoczny AGH w teatrze im. Juliusza Słowackiego, połączony z uroczystą Galą 

Konkursową, w trakcie której wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursach: Wychowanek 

Roku, Najlepsze Koło Naukowe 2016 i Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica. 

Stowarzyszenie Wychowanków AGH zaprezentowało swoje nowe logo, opowiadając historię 

jego powstawania. Na zakończenie tej części zostały wręczone dyplomy w kategorii 

„Nieobecni tracą – Bieg AGH 2016”  na ręce Dziekanów Wydział Geologii, Geofizyki 

i Ochrony Środowiska AGH oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 

i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 

 Uroczystość zgromadziła liczne grono studentów, wychowanków AGH, 

władze Uczelni i poszczególnych Wydziałów. Część artystyczna to występy Młodych 

Talentów Małopolski. Na scenie znaleźli się The Cracow Youth Chamber Orchestra pod 

batutą Pani Joanny Ślusarczyk, Orkiestra Reprezentacyjna AGH pod batutą Karola Pyki oraz  

Goście Specjalni Maja Babyszka pianistka jazzowa oraz wokalistka Emili Żurek. Następnie 

Prezes Fundacji dla AGH – dr inż. Jerzy Kicki i Prezes SW AGH prof. dr hab. inż. Piotr 

Czaja złożyli noworoczne życzenia i zaprosili wszystkich zgromadzonych do foyer na 

spotkanie towarzyskie. Było ono świetną okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń oraz 

rozmów w miłym towarzystwie i  przy dźwiękach wyśmienitej muzyki w wykonaniu 

Orkiestry Reprezentacyjnej AGH. 
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2. II Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica  
 

 Stanisław Staszic to postać wielce zasłużona dla narodu polskiego pod wieloma 

względami. Chcąc upamiętnić tę niesamowitą postać, ukazać aktualność głoszonych przez 

niego idei podjęliśmy się organizacji cyklicznego Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława 

Staszica. Inicjatywa ma za zadanie łączyć wszystkie szkoły oraz inne jednostki, którym 

patronuje postać tego wielkiego myśliciela, wizjonera i twórcy. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. 

 Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski zostali 

zaproszeni do udziału w trzech konkursach: fotograficznym Koło Postępu, komiksowym 

Innowacja wyobraźni i filmowym WIK Wynalazek=idea*kreatywność.   

 W zmaganiach konkursowych wzięło udział około 30 osób prezentując swoje prace 

fotograficzne i komiksowe. Konkurs filmowy został anulowany. Jury wybrane spośród osób 

związanych z tematyką oraz przedstawiciele AGH w drodze głosowania wyłonili 8 laureatów. 

Wręczenie nagród zostało zaplanowane na Koncert Noworoczny, czyli na 15 stycznia 2018 

roku.  

 

3. Projekt AGH Czyta 

 

 Jest to inicjatywa realizowana przez Fundację dla AGH w ramach projektu 

„Krakowskie Księgarnie na medal”, prowadzonego przez Fundację Miasto Literatury, 

współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem projektu jest 

promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi rozwijających swoje pasje w AGH i nie tylko. 

 W ramach projektu stworzyliśmy i w dalszym ciągu tworzymy serię filmów, które 

mają na celu promocję czytelnictwa wśród studentów AGH. Ponadto angażujemy Studentów 

w konkursy fotograficzne związane z literaturą. Organizacje społeczne i Koła Naukowe, które 

przyłączają się do projektu, tworzą filmy, albumy ze zdjęciami i ankiety na temat opinii 

młodych ludzi odnośnie czytelnictwa.  

 Filmy mają formę krótkich wywiadów, które są publikowane w Internecie (portal 

społecznościowy Facebook oraz YouTube). Uczestnicy odpowiadają na pytania zadawane 

przez prowadzącego, dotyczące książek i zainteresowań czytelniczych. W roku 2017 łącznie 

opublikowanych zostało 13 filmów pod hasłem AGH Czyta. 

 Dzięki szerokiej promocji czytelnictwa chcemy powiększyć grono jego miłośników 

oraz pokazać, na przykładzie najbardziej rozpoznawalnych osób naszej Alma Mater, jaki 

wpływ mają na nas przeczytane lektury, w jaki sposób kształtują światopoglądy oraz jakie 

wspomnienia przywołują.  

 

4. 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 drugi 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 2017 

roku. Spośród 26 zgłoszeń wyłoniono zwycięzców: 1. SKN Fizyków Bozon – 957 punktów – 

nagroda 7000 zł, 2. SKN Zarządzanie – 774 punktów – nagroda 5000 zł, 3. SKN Eko-Energia 

– 413 punktów – nagroda 3000 zł. Najlepsze Koło Naukowe (SKNF Bozon) otrzymało 

nagrodę dodatkową w postaci bonu o wartości 2500 zł na szkolenia z  zakresu AutoCad lub 

Inventor od firmy Cad Consult Tychy. 
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5. Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK 

 

 Fundacja jest inicjatorem i animatorem Organizacji Grupy Wspólnych Inicjatyw 

Społecznych GÓRNICTWO OK, której głównym celem jest budowa i  prowadzenie 

wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa jako odpowiedzialnej, 

nowoczesnej, strategicznie potrzebnej branży w  zakresie lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim i  europejskim. Jego realizację rozłożono na  szereg celów szczegółowych, 

którymi są:  

• inicjowanie, promowanie, wdrażanie zasad, metod i narzędzi CSR w  branży,  

• wymiana dobrych praktyk z zakresu CSR pomiędzy przedsiębiorstwami branży,  

• budowa w  branży wspólnych inicjatyw i  projektów z  zakresu CSR,  

• konstrukcja i  prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki CSR branży, jako strategicznie 

potrzebnej Polsce i  Europie, nowoczesnej gałęzi przemysłu.  

 Podstawowym założeniem organizacyjnym działania GÓRNICTWO OK, 

wynikającym w  dużej części z  powyższych celów, stało się budowanie Grupy z  udziałem 

wszystkich ogniw w łańcuchu wartości branży górniczej.  

 W 2017 roku w ramch Grupy odbyły się następujące spotkania: 

 22.02.2017 – XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej - sesja referatowa Górnictwo OK 

wraz z podsumowaniem pierwszego roku działalności - Hotel Qubus Kraków, 

 12.04.2017 - podpisanie listu intencyjnego GÓRNICTWO OK przez - JSW SA, 

Famur SA, WGiG AGH, PG Silesia oraz Fundację dla AGH, 

 24.05.2017 – konferencja współorganizowana przez Górnictwo OK - "Górnictwo a 

smog" - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu, 

 21.06.2017 - wejście GÓRNICTWO OK do Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i 

Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju oraz 

uczestnictwo w spotkaniu roboczym Zespołu ds Etyki w Warszawie, 

 29.06.2018 - podpisanie listu intencyjnego GÓRNICTWO OK przez LW Bogdanka 

SA oraz Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o., 

 30.06.2017 - udział w sesji Górnictwo OK w trakcie International Mining Forum - 

KWK Pniówek w Pawłowicach, 

 20-22.11.2017 - organizacja sesji GÓRNICTWO OK oraz warsztatów Raportowanie 

w ujęciu zrównoważonym w trakcie Polskiego Kongresu Górniczego - Auditorium 

Maksimum UJ. 

 

 

6. 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.  

Przedstawiciele Fundacji brali udział w zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. Podczas 

ceremonii wręczono upominek dla szkoły, w postaci urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka) 

o wartości 2 000 zł, 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. 
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7. VI Bieg AGH 

Fundacja dla AGH wspólnie z AZS AGH Kraków zorganizowała w dniu 10 czerwca 

2017 r. VI Bieg AGH, połączony z Dniem AGH. Patronat nad biegiem objął JM Rektor AGH 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Patronami medialnymi Biegu byli: Simply Runner, 

Biegam bo lubię, Night runners, ITMBW, SWFiS AGH, Biuletyn AGH oraz KSAF AGH. 

Sponsorami byli Stalexport Autostrada S.A. i  EC Grupa. 

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 5 i 10 km. Na starcie biegu stanęło 505 

uczestników - zarówno profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów. Duże zainteresowanie 

biegiem wykazali studenci AGH, którzy stanowili ok. 60% 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. 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. 

 

 

8. Festiwal Filmów Naukowych Docs+Science 
 

W 2017 roku miała miejsce czwarta edycja Docs+Science- Festiwalu Filmów 

Naukowych, który powstał z inicjatywy Fundacji dla AGH i jest realizowany we współpracy 

z Krakowską Fundacją Filmową. Po raz drugi „rozgrzewką” do festiwalu były spotkania 

z serią „Pionierzy”, czyli przegląd dokumentów o największych umysłach epoki. To druga 

edycja pokazów w formule śródsemestralnych. Cykl ten jak w roku ubiegłym jest wynikiem 

współpracy z pomysłodawcą i twórcą wszystkich filmów - dziennikarz naukowy Karol 

Jałochowski. Seria Pionierzy została wyprodukowana przez Tygodnik POLITYKA przy 

wsparciu Centrum Technologii Kwantowych Narodowego Uniwersytetu Singapuru 

kierowanego przez Artura Ekerta. Sezon drugi składa się z trzech filmów, ich projekcje 

odbyły się w okresie od lutego do kwietnia 2017r Po projekcjach zorganizowano spotkania z 

reżyserem i zaproszonymi ekspertami, którymi byli: dr Weronika Plińska (UP) dr Kamil 

Kopij (UJ), dr Radosław Strzelecki (UJ). Część właściwa Festiwalu Docs+Science odbyła się 

w ramach 57-go Krakowskiego Festiwalu Filmowego w dniach 29 maja - 2 czerwca 2017r. 

Patronat nad Docs+Science objął JM Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka. 

Pokazy filmów od 2015 roku mają miejsce w salach wykładowych Wydziału Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki AGH. W ramach festiwalu pokazano 10 dokumentów o nauce, 

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. Filmy z całego świata to to m.in. próby 

odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania, które powracają wciąż w kontekście szybko 

rozwijających się technologii. Jak działają biobanki przechowujące geny milionów 

organizmów? Jakie tajemnice kryje podlodowcowe jezioro Wostok? Czy można na Ziemi 

zbudować słońce, które dostarczy nam czystej i taniej energii? Czy oprogramowanie 

OpenCog naprawdę może modelować ludzki umysł? Co będziemy robić, jeśli nie będziemy 

musieli pracować? Jakie są przyczyny krachów gospodarczych? Dowiemy się również, jak 

zmiany środowiska wpływać mogą na tradycyjne społeczności Wysp Faroa i spróbujemy 

rozwikłać zagadkę 25 obrazów Hieronima Boscha. Odwiedzimy również prastary las 

u podnóży Krywania w Tatrach. 
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Fani filmu i nauki mogli obejrzeć nie tylko w projekcjach fascynujące dokumentów, ale 

także uczestniczyć w dyskusjach z ekspertami, którymi byli: 

 dr inż. Jerzy Zasadni (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie), 

 prof. Janusz Czop (Muzeum Narodowe w Krakowie), 

 prof. Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński), 

 dr hab. Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński), 

 dr Wojciech Różański (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), 

 prof. Jan Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 

 mgr inż. Marta Niedzicka (Uniwersytet Jagielloński), 

 Clemens Stachel.- reż, Gold Gen, 

 dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie), 

 dr inż. Paweł Janowski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie), 

 mgr Łukasz Marciniak (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk), 

 mgr Maciej Myśliwiec (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie). 

Bardzo ważnym elementem programu Docs+Science są właśnie 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. 

Edycja ‘2017 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 pt. „Nieśmiertelny Las” - reż. Erik Baláz. Po raz drugi w ramach 

D+S udało nam się promować czytelnictwo. W ramach projektu Krakowskie Księgarnie na 

Medal mieliśmy okazje rozdać książki, które poświęcone były tematyce poruszanej w 

filmach. 

Duże zainteresowanie festiwalem i ciekawe dyskusje po projekcjach są sygnałem do 

zorganizowania kolejnych edycji Docs+Science.. 

 

9. Konkurs fotograficzny „Moje AGH” 
 

W 2017 roku Fundacja dla AGH zorganizowała kolejną 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 31 prac, 

z których jury wytypowało zwycięzców: 

I miejsce – Seweryn Nawieśniak "AGH w czasie zimy" 

II miejsce – Piotr Kędziora "AGH jak z rysunku" 

III miejsce – Mateusz Mizio "AGH- podążaj tym szlakiem" 

Przyznano też nagrodę publiczności wyłonioną w głosowaniu na portalu Facebook Fundacji 

dla Piotra Kędziory za pracę "AGH jak z rysunku" 

Główną nagrodą w konkursie była kamerka GoPro, dysk przenośny 1TB, power bank oraz 

dwa głośniki JBL. 
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10. 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 

w osobie: Herbert Wirth, Krzysztof Witkowski, Piotr Palczewski, Dominik Nowak. 

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.  

Zwycięzcy konkursu w edycji 2016 otrzymali okolicznościowe statuetki w trakcie 

Koncertu Noworocznego w dniu 16 stycznia 2017 roku. Wyróżnienie w kategorii Absolwent 

Roku 2016 otrzymał Krzysztof Pawiński za wybitne osiągnięcia zawodowe oraz rozwój 

Grupy Kapitałowej Maspex w Wadowicach, w kategorii Absolwent Roku 2016 w kategorii 

Junior otrzymał zespół: Michał Łabęcki oraz Grzegorz Mięsowicz, za projekt Robot 

RopeRider wykorzystywany do inspekcji oraz konserwacji linii wysokiego napięcia. 

W 2017 roku zorganizowana była kolejna edycja konkursu „Wychowanek Roku”, do 

konkursu zgłoszono kilkunastu kandydatów. Następnie podczas posiedzenia Jury w składzie 

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 w osobach: Piotr Palczewski 

i Grzegorz Mięsewicz wyłoniła laureatów konkursu oceniając ich wybitne osiągnięcia, 

głównie w 2017 roku.  

Zgodnie z werdyktem kapituły za rok 2017 statuetki otrzymali: 

 Pan Bogusław Ochab - Prezes Zarządu ZGH Bolesław - za rozwój, restrukturyzację 

i przeprowadzenie firmy ZGH Bolesław prze najtrudniejsze lata na rynku surowców 

mineralnych oraz prowadzenie działań zmierzających do opracowania i wdrożenia 

pierwszej innowacyjnej technologii oczyszczania cynku z chloru i fluoru, jak również 

technologii pozyskiwania cynku ze składowiska odpadów poflotacyjnych, a w efekcie 

otwarcia w 2017 roku Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych. 

 Pan Wiktor Warchałowski - CEO firmy Airly - za stworzenie firmy Airly Sp. z o.o., 

czyli krakowskiego startupu, który monitoruje smog w najbardziej newralgicznych 

miejscach w Polsce. Wyniki pomiarów są już dostępne na stronach serwisu 

pogodowego np. w Onecie. 

 Pan Łukasz Kostka - założyciel firmy Estimote - Za stworzenie firmy Estimote – 

pierwszego na świecie startupu, który zaproponował kompletny pomysł na 

zagospodarowanie technologii beacon, wykorzystywanej np. w iPhone’ach. 

 

11. Cykl spotkań: „Z najlepszymi w przyszłość” 
 

W 2017 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. 
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 Gośćmi tegorocznych spotkań byli: Profesor Marek Przybylski - Dyrektor ACMiN, 

Michał Leszek twórca marki Kruger&Matz – wyrazistej marki na rynku polskiej elektroniki, 

Marek Darecki- polski biznesmen, Prezes Pratt&Whitney Poland, inicjator klastra 

przemysłowego Dolina Lotnicza, Profesor Tadeusz Uhl - założyciel firmy inżynierskiej 

Energocontrol (obecnie grupa firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa), Pan Michał Laska 

założyciel firmy CADM Automotive. 

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. 

 

12. Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych 
 

 Fundacja dla AGH wspólnie z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla, Wydziałem 

Matematyki Stosowanej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydziałem 

Energetyki i Paliw, AGH, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH jest 

organizatorem przedsięwzięcia, którego celem jest zainteresowanie młodzieży naukami 

ścisłymi. Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych jest projektem międzyszkolnym, skierowanym do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Edycja 2017 odbyła się 17 marca.  

Rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym "Na zmarszczki rad, czyli słów kilka 

o promieniotwórczości" wygłosi dr inż. Paweł Janowski (WFiIS). Wydarzeniem wieczoru 

były warsztaty i pokazy, za które odpowiedzialne były Studenckie Koła Naukowe m.in.: 

Nucleus, Ceramit, Eko-Energia, Bozon, Matematyków, Matematyków Dyskretnych, 

Modelowania Finansowego, Kernal i Kerma. W wydarzeniu wzięło udział około 240 

uczestników oraz około 150 wolontariuszy.  

 

13. „Najmniejsze wykłady świata” 

 

  Kontynuacja cyklu warsztatów, który bardzo dobrze został przyjęty w roku ubiegłym. 

Tematyka niestandardowa, trudna, skomplikowana, wymagająca przedstawiona w miły 

i swobodny sposób. W gronie 10-15 osób dyskusja daje szansę każdemu się wypowiedzieć 

zadać pytanie ekspertowi. Promocja wydarzenia to również promocja naszej księgarni – 

plakaty na w okolicy ul. Czarnowiejskiej w pobliskich szkołach średnich oraz na terenie 

AGH. 

W tegorocznym cyklu odbyły się następujące wykłady: 

14.09.2017 - Maciej Kałuża (UP) wykład pt. "Obcy" - Albert Camusa" (1942) 

5.10.2017 - Radosław Strzelecki (UJ) – wykład pt. "Śmierć Iwana Iljicza- Lew Tołstoj" 

12.10.2017 - Maciej Kałuża (UP) wykład pt. "Dżuma" - Alberta Camusa 

26.10.2017- Alicja Kowalczewska (UJ) wykład pt. "Pieśni Maldorora" Comte de 

Lautréamont 

09.11.2017 - Marcin Urbaniak (UP) wykład pt. "Księga niepokoju" Fernando Pessoa 

23.11.2017 - Jowita Guja wykład pt. „Bracia Karamazow”  Fiodor Dostojewski 

7.12.2017 - Radosław Strzelecki (UJ) wykład pt. „Rozmowa w Katedrze” Mario Vargas 

Llosa 

14.12.2017 - Alicja Kowalczewska (UJ) wykład pt. „The Book of Margery Kempe” 

 

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Miasto 

Literatury w programie Krakowskie Księgarnie na Medal.  
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14. 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 

2017 to 102 680 zł.  

Rok 2017 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

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

Studenci i pracownicy AGH 

Festiwal Filmów Naukowych DOCS+Science 2017, Bieg AGH, Koncert Noworoczny, konkurs 

fotograficzny Moje AGH, konkurs Kół Naukowych, konkurs Absolwent Roku, projekt “Z 

najlepszymi w przyszłość”, projekt AGH czyta” 

Młodzież szkolna Krakowa  
Zainteresowanie naukami ścisłymi poprzez projekt „Piątkowy wieczór nauk ścisłych” 

Młodzież szkolna ze szkół podstawowych im. S.Staszica 

Ogólnopolski Festiwal Stanisława Staszica 

Studenci z uniwersytetów górniczych z wschodniej Ukrainy  

dofinansowanie przyjazdu do FAMUR w Katowicach 

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 

Upominki dla podopiecznych DPS 

KN Geos Informatica 

Dofinansowanie projektu: „Platforma NORD” 

KNEJ Uranium 

Dofinansowanie II Akademickiego Forum Energii Jądrowej 

KN KL IAESTE AGH 

Dofinansowanie IX Międzyuczelnianych Igrzysk Studenckich  

KN KIWON  

Dofinansowanie projektu „Przyszłość przemysłu naftowego” 

SKN Zarządzanie (Wydział GiG) 

dofinansowanie projektów: Warsztaty edukacyjne “Pomysł na przemysł”, Konferencja „Rozkręcimy 

was”  

Uczelniana Rada Samorządów Studenckich AGH 

Wsparcie finansowe inicjatyw: „Inżynier z kulturą”, akcja fundacji DKMS 

KN Geoturystyka 

Dofinansowanie projektu Krakostop 

Orkiestra AGH 

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

KN Eko-Energia (Wydział EiP) 

dofinansowanie „AGH Solar Boat” oraz innych projektów Koła 

AGH Racing Team 

dofinansowanie premiery Bolidu AGH 

AGH Solar Boat 

dofinansowanie wyjazdu na finał projektu w Monako 

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” 

dofinansowanie projektu „Soft Skills Academy” 
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15. Szkolenia dla studentów AGH 
 

W roku 2017 Fundacja organizowała szkolenia z programu EXCEL wraz z Firmą 

COmART. Uczestnicy otrzymali certyfikaty zaświadczające zdobycie umiejętności w tym 

zakresie.  Kontynuujemy również współpracę z firmą CadConsult w zakresie promowania 

szkoleń AutoCAD-a realizowany na trzech poziomach: podstawowy/ zaawansowany i 3D 

oraz AutoCAD Inventor. Organizowaliśmy także szkolenia z podstaw zdalnej obserwacji 

Ziemi we współpracy z firmą LoSA Laboratory of Spatial Analysis. Organizowaliśmy także 

szkolenia managerskie prowadzone przez firmę LUQAM. 

 

 

 

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 2017 roku: 

1. Klubo-księgarnia Microscup – to powstała z inicjatywy Fundacji pierwsza księgarnio-

kawiarnia 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. 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. Biuro Organizacji Kongresów i Konferencji w 2017 roku zorganizowało następujące 

konferencje: ICYG, VGB, ATLAS; DyProSo, BESC, NUTECH, Sorbenty, IWORID, 

RD50 i CFB12.  

Biuro obsłużyło około 800 uczestników Konferencji z Polski i zagranicy. 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,  
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 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. 

 

 

4. Polski Kongres Górniczy 

 

W dniach 20-22 listopada w Auditorium Maximum UJ zorganizowany został IV Polski 

Kongres Górniczy. Kongres odbywał się pod hasłem: Surowce mineralne w strategii 

gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie 

zrównoważonego rozwoju?. W organizacji wydarzenia oprócz Fundacji dla Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica brały udział: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  Energią 

Państwowej Akademii Nauk oraz Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Patronat 

naukowy nad kongresem objął Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz  Komitet 

Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. 

Celem projektu była integracja środowiska górniczego wokół bezpieczeństwa 

energetycznego i surowcowego Polski, określenia roli i miejsca górnictwa w dobie realizacji 

polityki zrównoważonego rozwoju, wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i informatycznych w kopalniach, podjęcia szerokich działań informujących na 

temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym 

elementem jest górnictwo. 

Uczestnicy kongresu oprócz sesji plenarnej mieli okazję uczestniczyć w obradach 23 sesji 

tematycznych, 2 warsztatów oraz 3 sesji satelitarnych.  

IV Polski Kongres Górniczy rozpoczął się sesją plenarną, na której swoje referaty 

przedstawili prezesi najważniejszych spółek górniczych w Polsce, szanowani eksperci w 

dziedzinie górnictwa i energetyki a także Pan Minister Mariusz Orion Jędrysek – Główny 

Geolog Kraju. Po zakończeniu tej najważniejszej z sesji rozpoczęły się obrady sesji 

tematycznych. Obrady te były już w mniejszych grupach i dotyczyły poszczególnych 

sektorów górnictwa. Jednocześnie w budynku odbywało się 7 sesji tematycznych. 

Organizatorzy stworzyli również możliwość odwiedzenia zakładów górniczych podczas 

obrad konferencji. Wyjazdy te były połączone z obradami (tzw. sesje satelitarne). Sesje takie 

odbyły się w Kopalni Wapienia Czatkowice, Kopalni Piast-Ziemowit oraz w Kopalni Soli 

Bochnia. Dzień pierwszy oraz drugi kongresu kończyły się spotkaniami towarzyskimi, przy 

czym po zakończeniu obrad drugiego dnia odbył się dodatkowo koncert zespołu Sokół 

Okrestar. 

Podczas wydarzenia zostało wygłoszonych 348 referatów i zaprezentowano 48 posterów. 

Na podstawie tych wystąpień napisano 83 artykuły, które zostały umieszczone w Materiałach 

Konferencyjnych IV Polskiego Kongresu Górniczego oraz 96 artykułów, które ukazały się w 

czasopismach punktowanych (Inżynieria Mineralna, Journal of Suistanable Mining, Zeszyty 

naukowe IGSMiE PAN, MIAEE, Polityka Energetyczna, Archives of Mining Science, 

Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Górnictwo Odkrywkowe, Kruszywa). 
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5. CEE Forum 

 

  Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest projektem realizowanym 

przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 

ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

  W dniach 13-14 listopada 2017 roku w Krakowie odbyła się  I Konferencja naukowo-

biznesowa Central European Energy Forum – Energy CEE. Było to wyjątkowe 

międzynarodowe wydarzenie dedykowane branży energetycznej, które umożliwiło spotkanie 

środowiska praktyków i naukowców związanych z szeroko rozumianym Rozwojem 

Zrównoważonym w Małopolsce. To dwudniowe wydarzenie stworzyło możliwość prezentacji 

przez czołowych ekspertów w dziedzinie geotermii, fotowoltaiki i szeroko pojętego 

Zrównoważonego Rozwoju najnowszych osiągnięć, wyników badań, prac rozwojowych oraz 

projektów związanych z branżą energetyczną. 

  W forum brały udział osoby z Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz uczestnicy pochodzący 

z Polski w liczbie około 60 osób. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono 17 referatów. 

Autorzy ich reprezentowali m.in. takie jednostki jak AGH, IGSMiE PAN, KlasGRID, Sądecki 

Klaster Energii Odnawialnej, Centrum Funduszy Europejskich, Stowarzyszenie Moja Polska 

oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Małopolski.  

 
 

6. Działalność doradcza i ekspercka 
 

 W roku 2017 Fundacja realizowała szereg umów w zakresie doradztwa gospodarczego 

oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Wartość realizowanych umów wynosiła 

466 300 zł. Uzyskana marża przeznaczona została na finansowanie działalności statutowej 

Fundacji. 
 

 
 

III. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

 

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2017 

roku 26 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 32 uchwały.  

 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2017 roku: 
 

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 05.01.2017 1/01/2017 Decyzja o dofinansowaniu KN Zarządzanie na warsztaty edukacyjne 

„Pomysł na przemysł” 

2 05.01.2017 2/01/2017 Przyznanie dofinansowania SKN KIWON w na panel dyskusyjny – 

„Przyszłość przemysłu naftowego” 

3 05.01.2017 3/01/2017 Przyznanie dofinansowania dla studentów Wydziału Energetyki i 

Paliw na promocję projektu „Tadżykistan”. 

4 05.01.2017 4/01/2017 Decyzja o dofinansowaniu ENACTUS AGH  

5 26.01.2017 5/01/2017 Decyzja o przyznaniu premii dla pracownika Biura Fundacji 

6 26.01.2017 6/01/2017 Decyzja o dofinansowaniu projektu pt. „Piątek z naukami ścisłymi” 

7  7/01/2017 Dofinansowanie przyjazdu grupy studentów z Ukrainy do FAMUR 

w Katowicach 

8 02.02.2017 1/02/2017 Decyzja o dofinansowaniu osób i organizacji studenckich 

pracujących przy organizacji Koncertu Noworocznego 
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9 08.02.2017 2/02/2017 Dofinansowanie inicjatywy studenckiej propagującej fundację 

DKMS  

10 08.02.2017 3/02/2017 Przyznanie nagrody w konkursie zorganizowanym w ramach 

projektu „AGH czyta”  

11 23.03.2017 1/03/2017 Przyznanie wsparcia dla młodych naukowców biorących udział w 

konferencji ICYG2017 

12 23.03.2017 2/03/2017 Decyzja o podjęciu współpracy z firmą ABB 

13 06.04.2017 1/04/2017 Przyznanie dofinansowania dla KN Geoturystyka na projekt 

Krakostop  

14 06.04.2017 2/04/2017 Przyznanie dofinansowania dla koła naukowego Geos Informatica 

na stworzenie zdalnie sterowanej platformy NORD  

15 06.04.2017 3/04/2017 Przyznanie dofinansowania na IX Międzyuczelniane Igrzyska 

Studenckie  

16 07.04.2017 4/04/2017 Przyznanie dofinansowania dla KN EJ Uranium na II Akademickie 

Forum Energii Jądrowej 

17 06.04.2017 5/04/2017 Przyznanie dofinansowania dla URSS AGH na projekt „Inżynier z 

kulturą” 

18 06.04.2017 6/04/2017 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  

19 30.05.2017 1/05/2017 Wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 

w Więckowicach  

20 30.05.2017 2/05/2017 Zatwierdzenie szczegółowego rocznego sprawozdania za rok 

obrotowy 2016 

21 21.06.2017 1/06/2017 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  

22 28.06.2017 2/06/2017 Przyznanie dofinansowania dla Orkiestry AGH 

23 28.06.2017 3/06/2017 Dofinansowanie dla AGH Racing Team na premierę Bolidu AGH 

24 28.06.2017 4/06/2017 Dofinansowanie dla AGH Solar Boat na finał projektu w Monako 

25 17.07.2017 1/07.2017 Przyznanie nagród dla młodych naukowców biorących udział w 

konferencji NUTECH 

26 26.07.2017 2/07/2017 Decyzja o przyznaniu premii dla pracownika Biura Fundacji 

27 12.10.2017 1/10/2017 Dofinansowanie inicjatywy studenckiej propagującej fundację 

DKMS  

28 12.10.2017 2/10/2017 Przyznanie dofinansowania dla Fundacji Studentów i Absolwentów 

AGH Academica na projekt Soft Skills Academy 

29 23.10.2017 3/10/2017 Decyzja o podjęciu współpracy z Europejskim Centrum 

Odszkodowań  

30 23.10.2017 4/10/2017 Przyznanie dofinansowania dla SKN Zarządzanie na konferencję 

„Rozkręcimy was” 

31 11.12.2017 1/12/2017 Przyznanie zapomogi socjalnej dla osoby potrzebującej  

32 11.12.2017 2/12/2017 Przyznanie dofinansowania na okulary korekcyjne dla pracownika 

Fundacji 
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V. Informacja o uzyskanych przychodach: 

 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2017 roku:  5.874.735,97 zł, 

z tego: 

 

 Przychody z działalności gospodarczej 5.713.020,50 zł 

 Przychody z działalności statutowej                                                95.605,76 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne  66.109,52 zł 

 Przychody finansowe 0,19 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2017 r.: 5.938.286,54 zł 

z tego: 

 Koszty poniesione na realizację celów statutowych  473.640,84 zł 

 Koszty działalności gospodarczej 5.464.645,70 zł 

w tym: 

o Koszty administracyjne 77.857.37 zł 

                            Koszty finansowe 13.216,52 zł 

 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej                                      288.926,77 zł 

   Wynik finansowy na działalności statutowej                                      -352.477.34 zł 

   Całkowity wynik finansowy                                                                  -63.550,57 zł 

 

VII.  Informacja: 

a) O osobach zatrudnionych: 

W 2017 r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę trzy osoby.  
 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 841.579,47 zł 

z tego: 

 Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie 746.779,47 zł 

 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 94.800,00 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 

31.12.2017 r. wynosi: 449.860,02 zł 

z tego: 

 środki pieniężne na r-ku bieżącym:  430.738,87 zł 

 środki pieniężne w kasie: 19.121,15 zł 

 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
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W 2017 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 2017 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 31.12.2017 1.323.291,18 zł 

 

VIII.  Informacja o działalności fundacji zleconej przez organy państwowe i 

samorządowe 

W roku 2017 Fundacja kontynuowała realizację rozpoczętego w 2016 roku trzyletniego 

projektu: Central European Energy Forum – Energy CEE Day w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; zleconego 

przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – instytucję Województwa 

Małopolskiego. 

 

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

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2017: 

 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 8.010,00 zł 

 dot. podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł 

 dot. podatku VAT 17.334,00 zł  

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT 4R, PIT 8AR i VAT 7K, VAT7 oraz CIT 8. 

 

X. Informacja dodatkowa 

 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 

 

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

(Prezes Zarządu Fundacji) 

 

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

(Wiceprezes Fundacji) 

 

Tomasz Lipecki                                                               .............................................................. 

(Wiceprezes Zarządu) 


