Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego
wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529)

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

za okres

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Kraków, 2014

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) Kamila Wawrzyniak - Guz – Członek Zarządu Fundacji (odwołana uchwałą Rady
Fundacji nr 2/2013 z dn.15.07.2013r.)
al. 11 Listopada 28/37; 42-200 Częstochowa
f) Artur Dyczko - Członek Zarządu Fundacji (powołany uchwałą Rady Fundacji
nr 2/2013 z dn.15.07.2013r.)
ul. Profesora Seweryna 4/67, 30-632 Kraków.
4. Cele statutowe Fundacji
Celem działania Fundacji jest:
a) uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania
nimi na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
zwanej dalej AGH, w szczególności służących jej rozwojowi,
b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomagania
przedsięwzięć dydaktycznych w AGH,
c) wspieranie studentów, w tym studentów obcokrajowców,
d) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH,
e) wspomaganie działań promujących AGH w kraju i zagranicą,
f) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność
naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
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II.

ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
FUNDACJI

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica jako instytucja powołana
do wspierania Akademii, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania
poprzez:
 organizowanie działań mających na celu transfer technologii i nowych rozwiązań
technicznych do jednostek gospodarczych,
 promowanie wyników badań własnych oraz wyników badań prowadzonych w Uczelni
i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za
pośrednictwem Internetu oraz innych środków przekazu,
 organizowanie wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,
 organizowanie i finansowanie pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia
wykładów i badań naukowych,
 pomoc rzeczową i finansową na rzecz środowiska studenckiego,
 organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie kongresów, konferencji
i seminariów.
Fundacja dla AGH prowadzi również działalność na rzecz osób upośledzonych przez los,
chorych, wymagających szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia bądź wiek. Fundacja
wspiera więc wszelkie wnioski i inicjatywy charytatywne w miarę swoich możliwości
finansowych.
W 2013 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
dotyczył w 2013 r. szeregu działań. Fundacja pomaga tworzyć coraz to nowe 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 2012/2013, podczas
ceremonii wręczono nagrody specjalne uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce. Najlepsi uczniowie otrzymali laptopy, które ufundowała współpracująca z
Fundacją firma CADConsult Tychy. Jak każdego roku w okresie świątecznonoworocznym wręczono dzieciom upominki mikołajowe. Fundacja opłaca również
abonament za internet w szkole.

2.

II Bieg AGH
Fundacja dla AGH wspólnie z AZS AGH Kraków zorganizowała w dniu 12 maja 2013 r.
II Bieg AGH, połączony z Akademickim Dniem Dawcy Szpiku. Patronat nad biegiem
objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Patronami medialnymi Biegu
były: TVP Kraków, Radio 17, students.pl, nasze miasto.pl, teberia.pl, Biuletyn AGH.
Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 6 i 12 km. Na starcie biegu o godzinie
16:00 stanęło ponad 300 uczestników - zarówno profesjonalnych biegaczy, jak
i amatorów. Trasa składała się z pętli o długości 6 km, toteż zawodnicy biegu głównego
(12 km) mieli do pokonania 2 pętle. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem
i zgromadziła liczne grono kibiców – studentów i pracowników AGH oraz mieszkańców
Krakowa.
Fundacja DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych) zarejestrowała kilkadziesiąt
potencjalnych dawców szpiku.
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3. Sympozjum Prof. Stanisława Knothego
Fundacja dla AGH zorganizowała w dniu 4 lipca 2013r. Sympozjum: „Teoria wpływów
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu – rola i miejsce w rozwoju nauk górniczych”,
z honorowym uczestnictwem Prof. Stanisława Knothego. Patronat nad Sympozjum objął JM
Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.
Sympozjum towarzyszyło:



wydanie książki „Silva rerum Profesora Stanisława Knothego”,
wydanie książki: „Witold Budryk – 75-lecie pierwszego doktoratu nauk
technicznych w AGH”.

W trakcie sympozjum znani specjaliści i autorytety w dziedzinie górnictwa, geodezji
górniczej i ochrony powierzchni zaprezentowali poglądy i doświadczenia ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów praktycznych i uwarunkowań stosowania teorii wpływów
eksploatacji górniczej na powierzchnię w różnych warunkach górniczo-geologicznych. Byli
to między innymi: prof. Edward Popiołek, prof. Anton Sroka, prof. Andrzej Kowalski, prof.
Jan Białek.
4.

Projekt Ec(h)o

W roku 2013 Fundacja dla AGH realizowała projekt Ec(h)o, przy wsparciu finansowym
WFOŚiGW w Krakowie i programu Youth in Action (Młodzież w Działaniu) ze środków
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Celem projektu było stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń w zakresie
ekologicznych wyzwań Europy pomiędzy studentami AGH oraz ich kolegami z Freibergu,
Dnietropietrowska i Sankt Petersburga. Tematyka projektu koncentrowała się na poszerzeniu
świadomości ekologicznej i wzmocnieniu motywacji do zdobywania i przekazywania wiedzy
o współczesnym stanie środowiska, zasobach naturalnych, ich ochronie i zdrowym trybie
życia. Uświadomienie sobie i otoczeniu odpowiedzialności obywatelskiej za wszelkie
poczynania i konsekwencje działalności człowieka w środowisku naturalnym.
Efektami pracy w międzynarodowej grupie były warsztaty i dyskusje o stanie środowiska
naturalnego Europy, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami w tym
zakresie, co doprowadziło do opracowania wspólnych sposobów rozwiązywania problemów
ekologicznych.
Uczestnicy po zakończeniu projektu przeprowadzili Akcje Ekologiczne w swoich uczelniach.

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 2013 to
45 189 zł.
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Rok 2013
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia
Studenckie Forum Business Centre Club
Dofinansowanie X Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS
AZS AGH Kraków
Dofinansowanie wyjazdu na pokazowy mecz koszykówki na wózkach w Imielnie
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie
„Academica”
Dofinansowanie udziału Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w „International Festival of Music
Giulianova” we Włoszech
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Nagrody dla najlepszych uczniów, upominki świąteczne, opłata internetu dla szkoły
AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Dofinansowanie konferencji organizowanej przez WGGiOŚ
KN KL IAESTE AGH
Dofinansowanie V Międzywydziałowych Igrzysk Studenckich
NZS AGH
Dofinansowanie projektu „Pełną piersią”
Koło Naukowe Geologów AGH
Dofinansowanie studenckiej Konferencji Geologicznej „Kwasem & Młotkiem”
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
Wsparcie w formie upominków dla podopiecznych DPS
Koło Naukowe Zarządzanie
Dofinansowanie projektu ESTIEM North-East Regional Coordination Meeting Kraków 2013
KN Kadra, Wydział Zarządzania AGH
Wsparcie finansowe Studenckiej Konferencji Naukowej “My-Pokolenie Y” organizowanej
przez KN Kadra
Młodzi pracownicy nauki AGH
Wsparcie dla młodych naukowców biorących udział w konferencji ICQ12
Akademia Młodego Project Managera
Wsparcie finansowe
WGGiIŚ AGH, KN Geodetów DAHLTA
Dofinansowanie studenckich obozów naukowych
Akademia Górniczo-Hutnicza
Dofinansowanie imprezy: „Piknik AGH”

Szkolenia dla studentów AGH
W 2013 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.
W ofercie również jest szereg szkoleń z zakresu zarządzania jakością i produkcją, między
innymi:






AutoCAD Inventor
Administrator bezpieczeństwa informacji - ISO 27001
Akredytacja laboratoriów ISO 17025
Auditor Wewnętrzny HACCP
Auditor Wewnętrzny ISO 9001 i 14001
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Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001
Auditor Wewnętrzny ISO/TS 16949
Efektywna komunikacja
Lider Lean Manufacturing
Metody i narzędzia jakości
Pełnomocnik ISO 22000
Podstawy LM
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrzych ISO 14001 z elementami prawa
środowiskowego
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 17025
Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Managment)
Zarządzanie projektami (Project Managment)
Zarządzanie środowiskowe ISO 14001
6 sigma - poziom Yellow Belt

Wszystkie szkolenia kończyły się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. W przypadku
szkoleń z programów AutoCAD były to certyfikaty firmy Autodesk na poziomie
podstawowym oraz zaawansowanym. Ponadto, studenci po zdaniu egzaminu końcowego
i uzyskaniu certyfikatu firmy Autodesk otrzymywali od Fundacji zwrot części kosztów kursu.
Jednostką certyfikującą szkolenia z zarządzania jakością i produkcją była DEKRA lub Bureau
Veritas.
Obecnie Fundacja kontynuuje działalność szkoleniową dla studentów AGH.

Akademia Młodego Project Managera
Szczególnym projektem w dziedzinie szkoleń Fundacji jest projekt AMPM.
W 2013 wraz z BEST AGH i firmą Grupa PM zrealizowaliśmy III edycję Akademii Młodego
Project Managera. W dwóch otwartych wykładach wzięło udział ponad 400 studentów
uczelni. Zrealizowano warsztaty specjalnościowe we współpracy z Firmą Aster oraz
tradycyjnie przeprowadzono konkurs na najlepszy projekt opisany metodyką PRINCE II.
Dwóch najlepszych uczestników otrzymało nagrodę w postaci kursu Zarządzania Projektami
PRINCE 2, który zakończony jest międzynarodowym egzaminem. Fundatorami 2 nagród byli
Grupa PM i Fundacja dla AGH. AMPM na stałe wpisało się w programu szkoleń projektów
Fundacji dla AGH.

III. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców – co oznacza, że
może prowadzić działalność gospodarczą.
W roku 2013 nastąpiła reorganizacja zakładów prowadzących działalność gospodarczą – od
drugiego kwartału 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.
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Projekty realizowane w 2013 roku:
1.

Zakład Pamiątki AGH mieści się w Budynku A0 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Podstawowym kanałem sprzedaży jest sklep
stacjonarny. Zakład prowadzi również sprzedaż internetową w postaci własnego
sklepiku on-line.
Ideą powstania zakładu „Pamiątki AGH” było stworzenie, w porozumieniu
z administracją centralną AGH, jednolitej i oficjalnej dystrybucji różnorodnych
artykułów oznaczonych logotypem Akademii, z której zyski docelowo wspomagałyby
działania statutowe Fundacji na rzecz społeczności AGH.
Pamiątki AGH w roku 2013 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 II Biegu AGH, współpracował przy organizacji
seminariów i konferencji studenckich organizowanych przez Koła Naukowe
działające na terenie Uczelni.

2. Na działalność zakładu „teberia” w 2013 r. składały się następujące przedsięwzięcia:


wydawanie czasopisma teberia24 w formie elektronicznej (12 voluminów), oraz
wydanie jednego okolicznościowego voluminu czasopisma w formie drukowanej (300
egzemplarzy). Był to numer specjalny, wydany z okazji 100-lecia AGH (nr 5 - maj
2013).
Magazyn „teberia” w elektronicznej wersji czasopisma teberia24 wydawany jest
przez Fundację dzięki mecenatowi LW Bogdanka S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.
Teberia jest wydawnictwem poświęconym innowacjom w szerokim tego słowa
znaczeniu. Czy to w postaci nowego produktu lub usługi, czy też nowego sposobu
podejścia do starego problemu. Nowe technologie, nowe media, nowe trendy w nauce,
w gospodarce i sztuce to zakres tematyczny, który poruszają publikujący tu autorzy.
Ze szczególnym zainteresowaniem traktowane są innowacje, które właśnie wchodzą
na rynek – wdrożenia, komercjalizacje oraz firmy, które właśnie zaczynają swoją
przygodę z rynkiem tak zwane firmy typu start-up. Wszystkie te zagadnienia poza
zwykłym doniesieniem są pomyślane jako materiał do przemyśleń, dyskusji oraz
analiz. Zamieszczane są komentarze oraz krytyczne ujęcia pojawiających się
zagadnień, tak, aby z tygla poglądów, ocen i polemik mógł powstać ferment myślowy,
który pozwoli na wyrobienie sobie własnego zdania na rozwiązania i opcje naszego
jutra. Chcemy nie tylko informować i przedstawiać własne opinie, ale również
poprzez starannie dobrane grono krytyków i ekspertów dać możliwe szerokie pojęcie
o wpływie pojawiających się innowacyjnych rozwiązań na nasze życie – tak byśmy
wiedzieli, co dane rozwiązanie oznacza w kontekście nie tylko technologicznym, czy
naukowym, ale również biznesowym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.



wydawanie wydawnictw jubileuszowych z serii Teberia JUBILEUSZE w tym:
 wznowienia albumu 30 lat LW "Bogdanka" SA,
 wydanie monografii „Geomatyka Górnicza, praktyczne zastosowania – 2013”
 wydanie książki „Silva rerum Profesora Stanisława Knothego” będącej
swoistym kompendium dorobku naukowego i drogi życiowej Profesora,
 wydanie książki: „Witold Budryk – 85-lecie pierwszego doktoratu nauk
technicznych w AGH”.
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3.



współorganizacja sesji tematycznych: Geomatyka Górnicza i Informatyka w
górnictwie podczas XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej - największej konferencji
górniczej w Polsce – Kraków luty 2013



organizacja w dniu 4 lipca 2013 r. Sympozjum pod patronatem JM Rektora AGH prof.
dr hab. inż. Tadeusza Słomki, z honorowym z udziałem Profesora Stanisława
Knothego nt.: „Teoria wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu –
rola i miejsce w rozwoju nauk górniczych”.



modernizacja i doposażenie w nowoczesne multimedia sali wykładowej AGH nr 203
w pawilonie A-1. Gruntowny remont Sali jest efektem podpisanego 9 listopada 2012
roku, podczas jubileuszu 30-lecia wydobycia węgla w LW Bogdanka S.A.,
porozumienia pomiędzy Prezesem Zarządu LW Bogdanka S.A., Zbigniewem Stopą,
a JM Rektorem AGH, Prof. dr hab. inż. Tadeuszem Słomką o współpracy AGH – LW
Bogdanka S.A. W trakcie obchodów górniczego święta na AGH, w grudniu 2013, sala
otrzymała uroczyście nadaną nazwę: „Aula Bogdanka”.
W roku 2013 głównym celem Biura Organizacji Kongresów i Konferencji była
obsługa następujących konferencji:
- Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics - WOREN 2013
- 12th International Conference on Quasicrystals
- 69th LHCb Week in Krakow
- Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne
Technologie
- Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji.
Biuro obsłużyło około 650 uczestników konferencji z Polski jak i z całego świata. Na
zadania logistyczne konferencji składały się: 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, dodatkowym celem była promocja działań Biura wśród osób
decyzyjnych zajmujących się konferencjami. Podczas spotkań prezentowane były
dotychczasowe sukcesy oraz możliwości współpracy.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbył w 2013
roku 25 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 19 uchwał.
Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2013 roku:
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Data

1

29.02.2013 1/02/2013 Reorganizacja zakładów prowadzących działalność
gospodarczą

2

28.02.2013 2/02/2013 Darowizna na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zielonki
07.03.2013 1/03/2013 Decyzja dotycząca podziału kosztów ogólnej działalności
Fundacji za 2012r.
28.03.2013 2/03/2013 Dofinansowanie konferencji organizowanej przez Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
04.04.2013 1/04/2013 Przyznanie dofinansowania na wsparcie projektu X Festiwal
Przedsiębiorczości BOSS
04.04.2013 2/04/2013 Przyznanie dofinansowania na wsparcie projektu „Pełną
Piersią”
04.04.2013 3/04/2013 Przyznanie dofinansowania dla Orkiestry Reprezentacyjnej
AGH
04.04.2013 4/04/2013 Przyznanie dofinansowania dla uczestników V Międzywydziałowych Igrzysk Studenckich
20.05.2013 1/05/2013 Wsparcie finansowe Pikniku z okazji 100-lecia AGH
27.05.2013 1/05/2013 Wsparcie Studenckiej Konferencji Geologicznej „Kwasem i
Młotkiem”
27.05.2013 2/05/2013 Wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
w Więckowicach
27.05.2013 3/05/2013 Dofinansowanie sekcji koszykówki na wózkach AZS AGH
Kraków
24.06.2013 1/06/2013 Wsparcie finansowe Akademii Młodego Project Managera
24.06.2013 2/06/2013 Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia szczegółowego
rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2012
01.07.2013 1/07/2013 Przyznanie dofinansowania studenckich obozów naukowych
organizowanych przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta
01.07.2013 2/07/2013 Decyzja dotycząca oddelegowania studentów z Koła
Naukowego KIWON na wyprawę naukową: „Śladem historii
przemysłu naftowego w Stanach Zjednoczonych”
01.08.2012 1/08/2013 Przyznanie wsparcia dla młodych naukowców biorących
udział w konferencji ICQ12
30.09.2013 1/09/2013 Przyznanie wsparcia finansowego dla Studenckiego Koła
Naukowego Zarządzanie na projekt ESTIEM North-East
Regional Coordination Meeting Krakow 2013
25.11.2013 1/11/2013 Przyznanie wsparcia finansowego Studenckiej Konferencji
Naukowej „My – Pokolenie Y” organizowanej przez Koło
Naukowe Kadra Wydziału Zarządzania
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9

V. Informacja o uzyskanych przychodach:
Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2013 roku:
z tego:





VI.

VII.

Przychody z działalności gospodarczej
Przychody z działalności statutowej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

Informacje o poniesionych kosztach:
Łączna kwota poniesionych kosztów w 2013 r.:
z tego:
 Koszty poniesione na realizację celów statutowych
 Koszty działalności gospodarczej
w tym:
 Koszty administracyjne
 Koszty finansowe

2.760.714,12 zł,

2.425.893,82 zł
214.677,23 zł
118.215,33 zł
1 927,74 zł

2.968.972,14 zł
468.697,43 zł
2.500.274,71 zł
22.222,92 zł
6.473,34 zł

Wynik finansowy z działalności gospodarczej

-71.930,48 zł

Wynik finansowy na działalności statutowej

-136.327,54 zł

Całkowity wynik finansowy

-208.258,02 zł

Informacja:
a) O osobach zatrudnionych:
W 2013 r., w I kwartale w Fundacji zatrudnione były na umowę o pracę 3 osoby:
- dwie osoby na stanowisku pracownik biurowy,
- jedna osoba na stanowisku kierownik w sklepie Pamiątki AGH (działalność gospodarcza).
b) O wynagrodzeniach:
Łączna kwota wynagrodzeń:
1.066.826,79 zł
z tego:
 Honoraria z tytułu umów o dzieło, zlecenie
1.036.503,79 zł
 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
30.323,00 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
31.12.2013 r. wynosi:
217.588,35 zł
z tego:
 środki pieniężne na r-ku bieżącym:
217.074,35 zł
 środki pieniężne w kasie:
514,00 zł

10

e) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W 2013 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 2013 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 31.12.2013
992 889,51 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 31.12.2013:
 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych
8.753,00 zł
 dot. podatku dochodowego od osób prawnych
0,00 zł
 dot. podatku VAT
87.002,00 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 nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.

Jerzy Kicki
(Prezes Zarządu Fundacji)

..............................................................

Krzysztof Kwaśniewski
(Wiceprezes Fundacji )

..............................................................

Ryszard Hejmanowski
(Wiceprezes Fundacji )

..............................................................

Paweł Bogacz
(Skarbnik Fundacji)

..............................................................

Artur Dyczko
(Członek Zarządu)

..............................................................
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