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Stanislaw Mitkowski- Przewodniczacy, BronislawBarchanski
- Wiceprzewodniczacy, Artur Beben - Wiceprzewodniczacy,
Zdzislaw Bryg- Wiceprzewodniczacy, Zygmunt Kulig-
Wiceprzewodniczacy, Czeslaw Ochab- Wiceprzewodniczacy,
HenrykKonieczko-Wiceprzewodniczacy,AndrzejMiga-
Sekretarz, Czeslawa Ropa - z-ca Sekretarza, Ryszard
Klempka- S,karbnik,Reneta Waclawik- Wróbel - z-ca
Skarbnika, Czlonkowie:Józef Chrobak, Tadeusz Dudzie,
Wojciech Dygdala,Józef Beluch , Marian Bajorowicz,
Stanislaw Dyguda, Stanislaw Gajos, Józef Grabowski, Jerzy
Gruszka, Boleslaw Herudzinski, Konarad Kuczynski, Barbara
Kwiecinska, Stanislaw Lasek, Józef Limanówka, Dariusz
Lubera, Eugenia Miga, Wojciech Mitkowski, Waclaw
Muzykiewicz, Henryk Muzyka, Jerzy Nowakowski,Anna
Piotrowska, Jan Rajs, Jerzy Strzempek, Piotr Ubowski, Jerzy
Wróbel
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PRZEWODNICZACY:Józef Danko, CZLONKOWIE: Kazimierz
Czopek, Stefan Józkiewicz, Tomasz Kaluza, Stanislaw Malik,
Henryk Pawelczyk i Helena Pitera

1. Stala wspólprace z Wladzami
Uczelni.

2. Wymiane informacji o dzialalnosci Uczelni, Wydzialów oraz
przemyslu, osiagnieciach technicznych, naukowych i
zawodowych absolwentów i pracowników Wydzialów.

3. Informowanie o ksztalceniu podyplomowym i doktoranckim
oraz o uruchomieniu nowych specjalnosci przez jednostki AGH.

4. Propagowanie studiów w AGH.
5. Informowanie wychowanków o dzialalnosci Stowarzyszenia.
6. Organizowanie sesji naukowych i zjazdów kolezenskich.
7. Wspóludzial z Wladzami Uczelni i Wydzialów w organizowaniu

uroczystosci odnowienia immatrykulacji i innych uroczystosci
uczelnianych.

8. Wymiane doswiadczen zawodowych pomiedzy Uczelnia iSW
AGHa samorzadami lokalnymi wraz z umiejscowionymi na ich
terenie przedsiebiorstwami oraz pomiedzy poszczególnymi
dzialami przemyslu.

9. Organizowanie Klubów DzialaczyGospodarczych róznych branz
i róznego szczebla, zlozonych zWychowanków i Sympatyków
AGH.

10.Popularyzowanie naukowych, naukowo - technicznych i
gospodarczych osiagniec Wychowanków AGH.

U.Stymulowanie dzialan prowadzacych do uzyskiwania przez
Wychowanków Uczelnistopni naukowych.

12.Tworzenie zespolów i komisji problemowych do realizacji
okreslonych celów statutowych.

13.Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej i wydawniczej.
14.Wspólprace z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o

podobnym charakterze dzialania.
15.lnicjowanie i organizowanie róznych form dzialalnosci

naukowo-technicznej i gospodarczej.
16.Stymulowanie i wspieranie badan nad adaptacja

Wychowanków Uczelni w gospodarce narodowej oraz badan
dotyczacych potrzeb gospodarki w zakresie profili ksztalcenia
specjalistów w AGH.

17.Wspólprace z organizacjami samorzadowymi studentów.
18.lnicjowanie i wspóluczestniczenie w realizacji nowych oraz

renowacji istniejacych pomników, tablic pamiatkowych i
grobowców osób zasluzonych dla Uczelni, nauki, gospodarki i
kultury.

19.Prowadzenie akcji zapomóg dla czlonków Stowarzyszenia
znajdujacych sie w bardzo trudnej sytuacji zyciowej oraz dla
wdów isierot po czlonkach Stowarzyszenia.

20.0rganizowanie konkursów i fundowanie nagród.
21.Wspólprace z organizacjami Polonijnymi (Wspólnoty Polskiej)

w zakresie realizacji okreslonych celów statutowych oraz
niesienia pomocy studiujacej w AGHmlodziezy Polonijnej.

Nadawanie godnosci "Czlonka Honorowego Stowarzyszenia",
odznaki "Zasluzony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH",
wyróznianie nagrodami pienieznymi, stypendiami, dyplomami,
medalami i innymi formami.
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1. Skupienie w ramach SW AGH wychowanków Akademii
Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie dla
utrzymywania i stalego poglebiania wiezi kolezenskiej, dla
pielegnowania tradycji oraz zasad etyki zawodowej.

2. Realizowanie zasady: byc uzytecznym dla Kraju, Uczelni i
Jej Wychowanków.

3. Inicjowanie dzialan i tworzenie warunków do rozwijania
kolezenskiej przyjazni pomiedzy Wychowankami
wszystkich Wydzialów Uczelni oraz realizacji wspólpracy
naukowej, technicznej i gospodarczej pomiedzy
Wychowankami oraz pomiedzy Uczelnia i Wychowankami.

4. Tworzenie i zarzadzanie baza danych o Wychowankach AGHi
jej wykorzystywanie dla realizacji celów statutowych.

5. Organizowanie pomocy naukowo - technicznej i
samoksztalceniowej dla czlonków.

6. Rozwijanie róznych form pomocy dla studentów wyzszych lat
studiów oraz Wychowanków rozpoczynajacych prace
zawodowa.

7. Wzbogacanie wiedzy historycznej o Uczelni, o branzach dla
których ksztalci specjalistów oraz o ludziach zasluzonych dla
Uczelni,nauki i przemyslu.

8. Inicjowanie i realizowanie dzialan na rzecz ochrony dóbr
kultury materialnej oraz na rzecz godnej pamieci o ludziach dla
niej zasluzonych.

9. Nawiazywanie wspólpracy ze stowarzyszeniami wychowanków
innych uczelni krajowych i zagranicznych dla wymiany
doswiadczen iwspólnych dzialan.

10.Nawiazywanie wspólpracy z organizacjami technicznymi,
naukowo - technicznymi oraz towarzystwami
(stowarzyszeniami), z którymi identyfikuje sie w celach
dzialania.

U.Niesienie pomocy materialnej Wychowankom znajdujacym sie
w bardzo trudnej sytuacji zyciowej oraz wdowom i sierotom po
Wychowankach AGH.

12.Pomoc Wychowankom AGH, którzy stracili prace w wyniku
restrukturyzacji przemyslu lub przeksztalcen ustrojowych, w
zdobyciu nowego zawodu.
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. Przyznano 14 zapomóg wdowom po zmarlych absolwentach, czlonkach Stowarzyszenia oraz znajdujacym sie w trudnej

sytuacji materialnej.. Objetych stala opieka jest 5 osób znajdujacych sie w szczególnie trudnej sytuacji zyciowej.

Przyznano 9 zapomóg losowych... Wydano "Informator SW" w ilosci 1500 szt. oraz wyslano czlonkom SW- nieodplatnie.. Wspóltworzono periodyk "Vivat Akademia" oraz wyslano nieodplatnie 7300 egzemplarzy wydawnictwa do

absolwentów, czlonków Stowarzyszenia, rzeczników Kól oraz wspólpracujacych przedsiebiorstw. Przygotowano do druku nastepujace wydawnictwa: Kronike Kól Stowarzyszenia cz. I oraz uzupelnienie Kroniki

Stowarzyszenia Wychowanków o lata 2006-2011- wydanie w 2012 roku.. Zorganizowano uroczystosci Odnowien Immatrykulacji po 50 latach, w czerwcu i listopadzie - lacznie dla 363

absolwentów. Zorganizowano szesc spotkan wyjazdowych z przedstawicielami przedsiebiorstw branzy górniczej i hutniczej.

Zorganizowano wycieczke integracyjna na Krym, w której wzielo udzial 34 czlonków SW- czesciowe dofinansowanie ze.
srodków SW. Zorganizowano spotkanie noworoczno-oplatkowe dla ok. 180 czlonków Stowarzyszenia oraz zaprzyjaznionych

Stowarzyszen.. W minionym roku zostal wykonany remont pomieszczenia Stowarzyszenia.. Powstalo piec nowych kól Stowarzyszenia.

Kraji zagranica

nie prowadzila
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3. Infdfm~~j~(""
sprawo

14 osób objetych pomoca
spoleczna oraz ponad 4 tysiace
czlonków Stowarzyszenia, do
których rozeslano nieodplatnie
wydawnictwa Uczelni i
Stowarzyszenia

4

\-



NIESIENIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
MATERIALNEJ

85,32,C

CALY KRAJ I ZAGRANICA

NIE PROWADZILA

WYDAWANIE KSIAZEK.
ZARÓWNO W MINIONYM ROKU JAK I W LATACH
POPRZEDNICH WYDAWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE
PUBLIKACJE BYLY PRZEKAZYWANE NIEODPLATNIE
CZLONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA.

22,11,Z
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CAl.:YKRAJ I ZAGRANICA

NIE PROWADZILA

zl

1 zl

1 zl

4 879134 zl

20 977116 zl

23 593 ,20 zl
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0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

23 593,20 zl

32 720,10 zl

31 768,10 zl

952,00 zl

, zl

, zl

, zl

, zl

, zl

, zl

zl

, zl

0,00 zl

20977,16 zl

ZAPOMOGI 20 100,00 zl

2
WYDAWNICTWA 877, 16 zl

3 , zl
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1 ZAPOMOGI DLA WDÓW I SIEROTPO ZMARLYCH CZLONKACH SW AGH I OSÓB ZNAJDUJACYCH
SIE W TRUDNEJ SYTUACJIMATERIALNEJ
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogólem:

a)koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalnosci pozytku
ublicznego

b) koszty z tytulu prowadzenia odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego

c)koszty z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

w. d)koszty administracyjne, w tym: zuzycie materialów i energii, uslugi.
tym. obce, podatki i oplaty,wynagrodzeniaorazubezpieczeniai inne

swiadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiazanej z

ozyskiwaniem 1% podatku dochodoweao od osób fizycznych

f)pozostale koszty ogólem:

Koszty ogólem:

69 956,44 zl

42 731, 59 zl

, zl

o, 00 zl

27224,85 zl

, zl

, zl

1. Organizacja korzystala z nastepujacych
zwolnien

r z podatku dochodowego od osób prawnych

r z podatku od nieruchomosci

r z podatku od czynnosci cywilnoprawnych

r z oplaty skarbowej

r z oplat sqdowych

r z innych zwolnien

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
dzialalnosci pozytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226) .

-> jakich?

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa wlasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu
terytorialnego, lub zawarla umowy uzytkowania, najmu, dzierzawy
lub uzyczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomosci
nastepujace prawo:

20 100,00 zl

, zl

I zl

I zl

W tym:
wysokosc
kosztów

finansowana z

1% podatku
dochodowego

od osób

fizycznych

NIE KORZYSTALA

r wlasnosc

r uzytkowanie wieczyste

r najem

r uzytkowanie

r uzyczenie

r dzierzawa

r nie korzystala
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1. Pracownicy oraz osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

m

, zl

zl

, zl

, zl

, zl

zl



BRAK

TAK

osób fizycznych 4322 OSOBY
FIZYCZNE

osób prawnych

organizacja pozyskala 215 czlonków

NIE

osób

osób

osób

osób

osób

osób

osób

osób

osób

osób
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osób

12 500,00 ZL

, zl

, zl

, zl

, zl

, zl

12500,00 zl

, zl

, zl

, zl

, zl

, zl

, zl

1 041,00 zl

, zl

, zl

, zl
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NIE

zl

I"p IN8,ZWa,.ftia,aamL
1

2

I zl

I zl

3

4

I zl

I zl

5 I zl

NIE REALIZOWANO

I zl

2

3

I zl

I zl

4 I zl

5 I zl

NIE
REALIZOWANO

C nie

I zl

I zl
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NIE PRZEPRPOWADZALA

Sporzadzil/a Data wypelnienia
sprawozdania

smWMfur~~t4J~o~~q~!bW~W<OW
AKA1)~b!alJ~JmI~QM!WiN' CZEJ

im. St. Staszica
30-059 KRAKÓW

Al. Mickiewicza 3D, paw. A-pok.1
tel. (012) 617-32-84

STANISLAW MITKOWSKI
PRZEWODNICZACY 27 MARCA 2012
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NOTA X

Prowadzenie KsiagRaChunko1t",

Tomasz Stachnik \.
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