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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) Paweł Bogacz – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

ul. Stachiewicza 40/75, 31-328 Kraków 

c) Tomasz Lipecki – Wiceprezes Zarządu Fundacji  

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 2018 roku realizowane były następujące działania statutowe: 
 

 

1. Koncert Noworoczny organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków 

AGH 

 

Po raz trzeci wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków zorganizowano Koncert 

Noworoczny AGH w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, połączony z uroczystą 

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

Wychowanek Roku 2017, Najlepsze Koło Naukowe 2017 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 2017” na ręce Dziekana Wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. S. Staszica w Krakowie. Na zakończenie odbył się także wernisaż wystawy pn. „Abraham 

Stern – znany i nieznany”. 

Uroczystość zgromadziła liczne grono studentów, wychowanków AGH, władze 

Uczelni i poszczególnych Wydziałów. Część artystyczna to występy podopiecznych Fundacji 

Pro Musica Bona, Orkiestry Reprezentacyjnej AGH i Sokół Orkestar. 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.  

 

2. 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. 
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 W ramach projektu serię filmów, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród 

studentów AGH. W tym roku zdecydowaliśmy się na organizację konkursu fotograficznego  

związanego z literaturą skierowanych do głównie do studentów. Założeniem projektu “AGH 

czyta 2019” było podzielenie się propozycjami lektur przez osoby obserwujące fanpage 

Microscup. Wizualne oraz opisowe ukazanie książek miało na celu zachęcenie obserwatorów 

do kupna polecanych tytułów dla siebie bądź w prezencie. Dzięki dodatkowym konkursom 

bazującym na wymyśleniu najbardziej kreatywnych odpowiedzi, udało się przyciągnąć 

dodatkowych uczestników projektu. Wyłoniono trzech zwycięzców konkursu, którzy 

otrzymali vouchery o wysokości 100 PLN na zakup książek.  

 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.  

 

3. 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 punkty – 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. 

 

4. 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 2018 roku w ramach Grupy odbyły się następujące spotkania: 

- 30.01.2018 - spotkanie robocze - AGH w Krakowie - ustalenie formuły prawnej 

GÓRNICTWO OK, 

- 27.02.2018 - własna sekcja tematyczna "CSR w zrównoważonym rozwoju - współpraca z 

samorządami" w trakcie Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2018 - Hotel Qubus Kraków, 
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- 8-12.08.2018 - własne sekcje tematyczne "Przedsiębiorstwa w Polsce - na drodze do bycia 

liderem czystego środowiska", "Przedsiębiorstwa w  Polsce - na drodze do zostania liderem 

czystego środowiska", a także podpisanie umowy GÓRNICTWO OK - Katowickie Centrum 

Konferencyjne - Katowice, 

- 17.10.2018 - współorganizacja i uczestnictwo dr inż. Pawła Bogacza w konferencji 

"Skuteczne rozwiązywanie wyzwań klimatycznych zdaniem oraz działaniem polskiej nauki i 

przemysłu", 

- 11.12 i 13.12.2018 - uczestnictwo członków Górnictwo OK w Światowym Szczycie 

Klimatycznym COP 24 

 

5. 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 2017/2018. Podczas 

ceremonii wręczono upominek dla szkoły, który 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. 

 

6. VII Bieg AGH 

Fundacja dla AGH wspólnie z AZS AGH Kraków i SWFiS AGH zorganizowała w dniu 9 

czerwca VII Bieg AGH, połączony z Dniem AGH. Patronat nad biegiem objął JM Rektor 

AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Patronami medialnymi Biegu byli: ITMBW, 

#SimplyRunner, Biuletyn Informacji Studenckiej AGH, TVP3Kraków, Ebiegi.pl, students.pl, 

run-log.com oraz Biuletyn AGH. 

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 5 i 10 km. Na starcie biegu stanęło 450 

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

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

 

 

7. Festiwal Filmów Naukowych Docs+Science 
 

W 2018 roku miała miejsce piąta edycja Docs+Science- Festiwalu Filmów Naukowych, 

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

Fundacją Filmową. W tym roku partnerami projektu zostali ZGH Bolesław, Mądre Książki, 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, BIS AGH, Kraków PL, Kraków Miasto 

Literatury UNESCO, Krakow Film Foundation, PWN, Microscup.  

Po raz kolejny zaprosiliśmy fanów filmów naukowych do udziału w dyskusjach z 

ekspertami oraz konkursów, w których do wygrania były bony na książki do zrealizowania w 

klubo-księgarni Microscup w ramach projektu Krakowskie Księgarnie na Medal. 

Podczas wydarzenia ekspertami byli: 
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• Dr Łukasz Kołoczka (Uniwersytet Jagielloński) 

• Leszek Szumlas (Uniwersytet Jagielloński) 

• dr Zofia Prokop (Uniwersytet Jagielloński) 

• Weronika Mrozińska (AGH Space System) 

• Tomasz Tatara (AGH Space System) 

• Maciej Myśliwiec (Akademia Górniczo-Hutnicza) 

• dr Tomasz Wilk (Uniwersytet Jagielloński) 

• dr Monika Koperska (Uniwersytet Warszawski) 

 

W programie V edycji DOCS+SCIENCE pojawiły się intrygujące dokumenty o nauce, 

odkryciach, innowacjach, a także o tych, którzy naukę tworzą – naukowcach, pasjonatach i 

odkrywcach. Tegoroczne filmy z całego świata stanowią m.in. próbę odpowiedzi na nurtujące 

ludzi pytania powracające w kontekście szybko rozwijających się technologii, np.: jak 

cyfryzacja wpływa na kinematografię, jakie były początki słynnej misji Voyager, czy 

Grantowi Hedwinowi uda się uratować ostatni las deszczowy. Ponadto: opowieść o słynnych 

komputerach Commodore, o rzadkim gatunku orła filipińskiego oraz historia życia Jane 

Goodall. 

Duże zainteresowanie festiwalem i ciekawe dyskusje po projekcjach są sygnałem do 

zorganizowania kolejnych edycji Docs+Science.. 

 

8. Konkurs fotograficzny „Moje AGH” 
 

W 2018 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 13 prac, 

z których jury wytypowało zwycięzców: 

I miejsce – SZPAK Joanna „AGHJunior_Instamama” 

II miejsce – Klimczak Dominika – „szuszu_the_hedgehog_AGH” 

III miejsce – Pelc Anna „AGH -moja twierdza na plaży” 

Nagrodami w konkursie były: czytnik e-booków z etui, dwa głośniki przenośne oraz 

smartwatch. 

 

9. 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 
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bądź znaczne sukcesy były związane z działalnością kandydata w roku przyznania 

wyróżnienia.  

Zwycięzcy konkursu w edycji 2017 otrzymali okolicznościowe statuetki w trakcie 

Koncertu Noworocznego w dniu 15 stycznia 2018 roku. Wyróżnienie w kategorii Absolwent 

Roku 2017 otrzymał 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. 

W kategorii Absolwent Roku 2017 w kategorii Junior otrzymali:  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 oraz 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. 

 

10. Cykl spotkań: „Z najlepszymi w przyszłość” 
 

W 2018 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:  

• Pani Magdalena Lukas - pilot rajdowy,  

• Pan Bartłomiej Piotrowski - ps. Świstak, networker,  

• Pan Andrzej Sikora - Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych.  

• Pan Andrzej Dyczko - Zastępca Prezesa ds. Stratrgii i Rozwoju Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej S.A. 

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. 

 

11. 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 2018 odbyła się 16 marca.  

Rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym "Dlaczego benzyny w baku wciąż ubywa" 

wygłoszonym przez dr inż. Tadeusza Dzioka (WEiP). Wydarzeniem wieczoru były warsztaty 

i pokazy, za które odpowiedzialne były Studenckie Koła Naukowe m.in.: Nucleus, Ceramit, 
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Eko-Energia, Bozon, Matematyków, Matematyków Dyskretnych, Modelowania 

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

około 120 wolontariuszy.  

 

12. Koncert Dzieci Dzieciom 

 

Koncert Charytatywny „Dzieci dzieciom” został zorganizowany w czerwcu z okazji 

Dnia Dziecka. Uczestnikami wydarzenia są dzieci z krakowskich szkół wykazujące 

uzdolnienia artystyczne. Wydarzenie ma na celu integrować dzieci z różnych środowisk, 

pomagać w wymianie doświadczeń, uczyć i bawić. Zróbmy razem coś dobrego! 

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 29 maja 2018 roku w Teatrze Ludowym w 

Krakowie. Na sali zasiadło niemalże 300 osób, które przez ponad 2 godziny miały okazję 

zobaczyć i wysłuchać przeróżnych form aktywności młodych ludzi zrzeszonych w grupach 

artystycznych działających w szkołach lub niezależnie. Na scenie pojawili się m.in. : ZPiT 

AGH "Krakus" im. Wiesława Białowąsa, Zespół Szkół Specjalnych nr 14, Lart studiO - 

Szkoła Aktorska, Trupa Komedianty, Teatr Pantomimy XII LO W Krakowie. 

 

13. 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 

2018 to 21 550 zł.  

Rok 2018 

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 2018, 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”, koncert 

charytatywny „Dzieci dzieciom” 

KN AGH Space Systems 

Dofinansowanie budowy pierwszej w Polsce rakiety zasilanej silnikiem rakietowym na paliwo ciekłe 

SKNF BOZON 

Dofinansowanie budowy radioteleskopu i działa elektromagnetycznego Railgun 

Studenci WGGiOŚ AGH 

Dofinansowanie II edycji Konferencji GAUS, dofinansowanie konferencji Geosfera 2018 

KNKM - WIMiC AGH 

Dofinansowanie wydarzenia „Skołowany weekend” – Kraków 2018 

URSS AGH 

Dofinansowanie projektu „Inżynier z kulturą” 

Studenci WEiP AGH 

Dofinansowanie projektu „Tadżykistan” 

AGH Solar Boat 

Dofinansowanie zakupu materiałów reklamowych 

IAESTE AGH 

Dofinansowanie X Międzyuczelnianych Igrzysk Studenckich 

KNEJ Uranium 

Dofinansowanie III Akademickiego Forum Energii Jądrowej 
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SKN Zarządzanie 

Dofinansowanie projektu „Oleanpiada” 

KNMG 

Dofinansowanie Konferencji Górnictwa Kosmicznego 

KN Brand 

Dofinansowanie projektu „Kraków pod włos” 

Orkiestra AGH 

Dofinansowanie transportu na koncert i zakupu segregatorów na nuty 

EESTEC 

Dofinansowanie „Soft Skills Academy” 

AGH Przeciw białaczce 

Dofinansowanie inicjatywy „Pomogę bo mogę” 
 

 

 

14. Szkolenia dla studentów AGH 

Fundacja kontynuuje współpracę z firmą CadConsult w zakresie promowania szkoleń 

z zakresu oprogramowania AutoCAD, realizowanych na trzech poziomach: podstawowy/ 

zaawansowany i 3D oraz AutoCAD Inventor.  

 

 

III. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców – co oznacza, że 

może prowadzić działalność gospodarczą.  

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej został przeznaczony w całości na działalność 

statutową Fundacji. 

Projekty realizowane w 2018 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 2018 roku zorganizowało następujące 

konferencje: MECO 43, ZEOLITE 2018, Letnia Szkoła Energetyki, ENOS - Energetyka i 

Ochrona Środowiska, Zakopane Conference of Nuclear Physics, , LHCB Week, ATLAS 

TDAQ Week Krakow, Sympozjum DIOXIN 2018.  

Biuro obsłużyło około 1600 uczestników Konferencji z Polski i zagranicy. Na zadania 

logistyczne konferencji składały się:  
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• 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 się 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. 

 

   4. Letnia Szkoła Inżynierii Górniczej  

 

W dniach 1-14 lipca wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH zorganizowana 

została Jubileuszowa 10-ta Letnia Szkoła Inżynierii Górniczej. Jej uczestnikami byli studenci 

z Chile i z Polski. 

Odbywały się wykłady i ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, komputerowe. Uczestnicy 

mieli także okazję odwiedzić zakłady produkcyjne: 
•  Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” (JSW S.A.),  

•  Nitroerg S.A. w Bieruniu, 

•  FAMUR S.A. w Katowicach, 

•  MINEMASTER Sp. z o.o.w Wilkowie, 

•  Kopalnia Soli "Bochnia" w Bochni.  

 

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 11-12 czerwca 2018 roku w Krakowie odbyła się  II Konferencja Naukowo-

Biznesowa Central European Energy Forum – Energy CEE. Było to 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 wzięło udział 60 uczestników z Polski i z Ukrainy. W trakcie dwudniowych 

obrad wygłoszono 18 referatów. Autorzy ich reprezentowali m.in. takie jednostki jak AGH, 

EIDOS, Politechnika Śląska, STEAG Energy, Solsum, WSB-NLU, Trade Off, Ekofiber 

Kraków, MARR, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu 

Małopolski.  
 

6. Działalność doradcza i ekspercka 
 

 W roku 2018 Fundacja realizowała również umowy dotyczące doradztwa 

gospodarczego oraz licznych ekspertyz. Marża uzyskana z tych umów przeznaczona została 

na finansowanie działalności statutowej Fundacji. 
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III. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

 

Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2018 

roku 26 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 28 uchwał.  

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2018 roku: 
 

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 04.01.2018 1/01/2018 Decyzja o podjęciu współpracy z firmą On-line Group 

2 04.01.2018 2/01/2018 Decyzja o wysokości kwoty przeznaczonej w 2018 roku na projekt „Z 

najlepszymi w przyszłość” 

3 04.01.2018 3/01/2018 Decyzja o wydelegowaniu Wiceprezesa Fundacji na Targi METS w 

Madrycie 

4 11.01.2018 4/01/2018 Decyzja o dofinansowaniu dla KN GEOFON na XI Ogólnopolskie 

Warsztaty GEOSFERA  

5 11.01.2018 5/01/2018 Decyzja o dofinansowaniu KNKM na projekt „Skołowany weekend” 

6 11.01.2018 6/01/2018 Decyzja o dofinansowaniu SKNF BOZON na projekt: Ukończenie 

budowy radioteleskopu i budowa mobilnego centrum zarządzania 

7 11.01.2018 7/01/2018 Decyzja o dofinansowaniu SKNF BOZON na projekt: Działo 

elektromagnetyczne Railgun 

8 11.01.2018 8/01/2018 Dofinansowanie dla KN Space Systems na projekt: Budowa pierwszej 

w Polsce rakiety zasilanej paliwem rakietowym 

9 11.01.2018 9/01/2018 Dofinansowanie dla studentów WGGiOŚ na II edycję konferencji 

GAUS – Geological Association of University Students  

10 19.01.2018 10/01/2018 Decyzja o wysokości kwoty przeznaczonej w 2018 roku na projekt 

„Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych” 

11 25.01.2018 11/01/2018 Decyzja o przyznaniu premii dla pracownika Biura Fundacji 

12 25.01.2018 12/01/2018 Przyznanie dofinansowania dla URSS AGH na projekt „Inżynier z 

kulturą 2018” 

13 08.02.2018 1/02/2018 Decyzja dotycząca realizacji Biegu AGH we współpracy z AZS AGH 

i SWFiS AGH  

14 08.02.2018 2/02/2018 Decyzja dotycząca organizacji koncertu Dzieci-dzieciom w Teatrze 

Ludowym  

15 22.03.2018 1/03/2018 Decyzja dotycząca przyznania wynagrodzenia za prowadzenie 

Koncertu Noworocznego Fundacji   

16 12.04.2018 1/04/2018 Przyznanie dofinansowania na X Międzyuczelniane Igrzyska 

Studenckie 

17 12.04.2018 2/04/2018 Przyznanie dofinansowania dla Katedry Energetyki Jądrowej i KN 

Uranium na III Akademickie Forum Energii Jądrowej 

18 12.04.2018 3/04/2018 Przyznanie dofinansowania dla Katedry Zrównoważonego Rozwoju 

Energetycznego AGH na projekt Tadżykistan – Energia dla edukacji  

19 12.04.2018 4/04/2018 Przyznanie dofinansowania dla AGH Solar Boat na zakup materiałów 

reklamowych  

20 17.05.2018 1/05/2018 Przyznanie nagród w formie książek dla Koła Naukowego 

Mechaników Górników na I Konferencji Górnictwa Kosmicznego 

21 17.05.2018 2/05/2018 Przyznanie dofinansowania dla KN Brand na wsparcie inicjatywy 

„Kraków Pod Włos”  

22 17.05.2018 3/05/2018 Przekazanie książek na cele projektu „Z najlepszymi w przyszłość” 

23 14.06.2018 1/06/2018 Zatwierdzenie szczegółowego rocznego sprawozdania za rok 

obrotowy 2017 
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24 16.07.2018 1/07/2018 Przyznanie dofinansowania dla Orkiestry Reprezentacyjnej AGH  

25 06.08.2018 1/08.2018 Przyznanie dofinansowania dla młodych naukowców biorących udział 

w Sympozjum DIOXIN 2018 

26 11.09.2018 1/09/2018 Decyzja o przyznaniu premii dla pracownika Biura Fundacji 

27 04.10.2018 1/10/2018 Dofinansowanie inicjatywy studenckiej „Pomogę bo mogę”  

28 04.10.2018 2/10/2018 Przyznanie dofinansowania dla Fundacji Studentów i Absolwentów 

AGH Academica na projekt Soft Skills Academy 

V. Informacja o uzyskanych przychodach: 
 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2018 roku:  6.764.391,56 zł, 

z tego: 

 

− Przychody z działalności gospodarczej 6.396.516,74 zł 

− Przychody z działalności statutowej                                                145.728,70 zł 

− Pozostałe przychody operacyjne  222.138,33 zł 

− Przychody finansowe 7,79 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna kwota poniesionych kosztów w 2018 r.: 6.738.181,14 zł 

z tego: 

− Koszty poniesione na realizację celów statutowych  572.173,21 zł 

− Koszty działalności gospodarczej 5.698.107,67 zł 

− Pozostałe koszty operacyjne 387 685,17 zł 

− Koszty ogólnego zarządu 79 567,05 zł 

− Koszty finansowe 648,04 zł 

 

   Całkowity wynik finansowy                                                                   26.210,42 zł 

 

VII.  Informacja: 

a) O osobach zatrudnionych: 

W okresie od stycznia do września 2018r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę trzy 

osoby, od października 2018 – dwie osoby 
 

b) O wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń: 897.501,85 zł 

z tego: 

− Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie 823.212,90 zł 

− Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 74.288,95 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 
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Łączna kwota środków Fundacji na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 

31.12.2018 r. wynosi: 1.818.413,83 zł 

z tego: 

− środki pieniężne na r-ku bieżącym:  1.794.579,84 zł 

− środki pieniężne w kasie: 23.833,99 zł 

 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

W 2018 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 2018 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 31.12.2018 2.030.082,28 zł 

 

VIII.  Informacja o działalności fundacji zleconej przez organy państwowe i 

samorządowe 

W roku 2018 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 31.12.2018: 

− dot. podatku dochodowego od osób fizycznych 12.227,00 zł 

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

− dot. podatku VAT 0,00 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) 


