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

Staszica w Krakowie za rok 2007 

 

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 

2.1 Nazwa Fundacji: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 

2.2 Siedziba: Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

2.3 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 

2.4 Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 120471040 

 

3. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji, adres zamieszkania: 

− Jerzy Kicki – Prezes Zarządu Fundacji 

 

− Ryszard Hejmanowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

 

− Krzysztof Kwaśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

 

− Paweł Bogacz – Członek Zarządu Fundacji 

 

− Kamila Wawrzyniak – Członek Zarządu Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 



4. Cele statutowe Fundacji 

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica jako instytucja powołana 

do wspierania Akademii, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania  

poprzez:  

• organizowanie działań mających na celu transfer technologii i nowych rozwiązań 

technicznych do jednostek gospodarczych,  

• promowanie wyników badań własnych oraz wyników badań prowadzonych w Uczelni 

i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za 

pośrednictwem Internetu oraz innych środków przekazu,  

• organizowanie wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,  

• organizowanie i finansowanie pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia 

wykładów i badań naukowych,  

• pomoc rzeczową i finansową na rzecz środowiska studenckiego,  

• organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie kongresów, konferencji i 

seminariów.  

 

5. Działania statutowe Fundacji w 2007 roku 

Główne projekty realizowane w 2007 roku: 

Zarząd Fundacji podjął działania związane z promocją Fundacji między innymi: 

- przygotowano projekt i uruchomiono stronę internetową Fundacji: 

www.fundacja.agh.edu.pl, 

- ogłoszono konkurs na logo i identyfikację graficzną Fundacji, 

- przygotowano projekt i wydrukowano ulotkę informacyjną Fundacji. 

 

Fundacja dla AGH została również organizatorem XXI Światowego Kongresu Górniczego, 

który odbędzie się w Krakowie w dniach 7-11 września 2008 r. Zarząd Fundacji w okresie 

październik – grudzień 2007 roku podjął, w związku z organizacją XXI Światowego 

Kongresu Górniczego, między innymi decyzje dotyczące: 

- podpisania umowy cesji pomiędzy Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa, 

Fundacją dla AGH oraz KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej przeniesienia wszystkich praw 

i obowiązków związanych z promocją KGHM Polska Miedź S.A. podczas działań 

związanych z XXI Światowym Kongresem Górniczym, 



- podpisania umowy z Event-Factory s.c. Konrad Koper, Sebastian Godula, obejmującej 

organizację imprezy artystycznej „Tradycje górnicze i nie tylko” (07.12.2007 r.) – widowisko 

promujące XXI Światowy Kongres Górniczy, 

- zlecenia firmie LMD.PL Sp. J. przeprowadzenia kampanii reklamowej XXI Światowego 

Kongresu Górniczego na zagranicznych portalach internetowych oraz wykonania mailingu do 

potencjalnych uczestników Kongresu, 

- podpisania umowy na świadczenie usług promocyjno – reklamowych podczas XXI 

Światowego Kongresu Górniczego dla firmy MINNOVA INTERNATIONAL LIMITED,       

- podpisania umowy na świadczenie usług promocyjno – reklamowych podczas XXI 

Światowego Kongresu Górniczego dla firmy ELEKTROMETAL S.A., 

 

6. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

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

środków na realizację swych celów statutowych.  

Fundacja prowadzi działalność w zakresie, który stanowi stosownie do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 

− wydawanie książek (PKD 22.11), 

− wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13), 

− pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15), 

− działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2), 

− doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10), 

− przetwarzanie danych (PKD 72.30), 

− działalność związana z bazami danych (PKD 72.40), 

− pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60), 

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

− prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych (PKD 73.10.H), 

− badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13), 

− doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

74.14.A), 

− działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 

technologicznego (PKD 74.20.A), 

− badania i analizy techniczne (PKD 74.30), 



− reklama (PKD 74.40), 

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

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

− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 80.42.B). 

Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia  

i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.  

 

7. Uchwały Zarządu Fundacji 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2007 roku   

Lp Data Numer Zakres decyzji 

1 24.07.2007 1/2007 Uchwała dotycząca rejestracji Fundacji w zakresie podatku 

VAT 

2 24.07.2007 2/2007 Uchwała dotycząca przyjęcia zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w Fundacji 

3 24.07.2007 3/2007 Uchwała dotycząca udzielenia Katarzynie Witek 

upoważnienia do prowadzenia Biura Fundacji oraz 

dokonywania przelewów z konta bankowego Fundacji, po 

wcześniejszej akceptacji przez uprawnionych członków 

Zarządu Fundacji 

 

4 28.08.2007 4/2007 Uchwała dotycząca zatwierdzenia Regulaminu konkursu na 

zaprojektowanie logo i identyfikacji graficznej Fundacji 

5 13.09.2007 5/2007 Uchwała dotycząca zatwierdzenie Regulaminu 

organizacyjnego Fundacji. 

6 17.10.2007 6/2007 Uchwała dotycząca podziału kosztów ogólnych działalności 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Informacja o uzyskanych przychodach: 

Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2007 roku: 516 382,63 złotych, w tym: 

Przychody z działalności gospodarczej – 351 218,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne -  165 148,43  zł 

Przychody finansowe – 16,20 zł 

9. Informacje o poniesionych kosztach: 277 301,23 zł 

W tym: 

- koszty poniesione na realizację celów statutowych  -  

- koszty administracyjne – 7 311,71 zł 

- koszty działalności gospodarczej – 269 525,38 zł 

- koszty finansowe – 464,14 zł 

10.  Informacja o: 

a)  osobach zatrudnionych: 

 W 2007 roku Fundacja nie zatrudniała żadnej osoby na umowę o pracę.  

b) o wynagrodzeniach: 

- łączna kwota wynagrodzeń:  3600,00 zł 

- honoraria z tytułu umów o dzieło – 3600,00 zł 

- wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu - 0,00 zł 

 

c) o udzielonych pożyczkach 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

d) o posiadanym majątku 

- na dzień 31.12.2007 Fundacja posiadała na rachunkach bankowych w Banku 

PEKAO S.A. następujące środki: 

  - środki pieniężne na r-ku bieżącym: 1076,34 zł 

- środki pieniężne w kasie: 261,62 zł 

e) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

  -  w 2007 r. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, ani akcji w spółkach prawa 

                handlowego 

f) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, 

-  w 2007 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 31.12.2007 – 407 226,26 zł 

 

•  Informacja o działalności fundacji zleconej przez organy państwowe i 

samorządowe 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i 

samorządowe. 

 

•  Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2007: 

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00 zł 

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

- dot. podatku VAT – 2358,00 zł 

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych. 

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

 

• Informacja dodatkowa 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji. 

 

 

 


