
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 
 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 
Ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
NIP: 977-18-38-135 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 
brak 

 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

Działalność organizacji profesjonalnych 
 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sadowego NR 0000084696 
Nr. Regon 351151253 
 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): 

• Mitkowski Stanisław – przewodniczący zarządu  
• Bajorowicz Marian – członek zarządu 
• Barchański Bronisław  - wiceprzewodniczący zarządu 
• Beluch Józef – członek zarządu 
• Bęben Artur – wiceprzewodniczący zarządu 
• Bryg Zdzisław  - wiceprzewodniczący zarządu 
• Chrobak Józef  - członek zarządu 
• Dudzic Tadeusz – członek zarządu 
• Dygdała Wojciech – członek zarządu 
• Dyguda Stanisław – członek zarządu 
• Gajos Stanisław – członek zarządu 
• Grabowski Józef – członek zarzadu 
• Gruszka Jerzy – członek zarządu 
• Herudziński Bolesław – członek zarządu 
• Klempka Ryszard – Skarbnik 
• Konieczko Henryk – wiceprzewodniczący zarządu 
• Kraiński Michał – członek zarzadu 
• Kuczyński Konrad – członek zarządu 
• Kulig Zygmunt – wiceprzewodniczący zarządu 
• Kwiecińska Barbara – członek zarządu 
• Lasek Stanisław – członek zarządu 
• Limanówka Józef – członek zarządu 
• Lubera Dariusz – członek zarządu 



• Miga Andrzej – sekretarz 
• Miga Eugenia – członek zarządu 
• Mitkowski Wojciech – członek zarządu 
• Muzyka Henryk – członek zarządu 
• Muzykiewicz Wacław – członek zarządu 
• Nowakowski Jerzy – członek zarządu 
• Ochab Czesław – wiceprzewodniczący zarzadu 
• Piotrowska Anna – członek zarządu 
• Rajs Jan – członek zarządu 
• Ropa Czesława –  zastępca sekretarza 
• Sztrzempek Jerzy – członek zarządu 
• Ubowski Piotr – członek zarządu 
• Wacławik-Wróbel Renata – zastępca skarbnika  
• Wróbel Jerzy członek zarzadu  

 
6. Określenie celów statutowych organizacji 

• Skupienie w ramach SW AGH wychowanków Akademii Górniczo – 
Hutniczej im. ST. Staszica w Krakowie dla utrzymania i stałego pogłębiania 
więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji oraz zasad etyki zawodowej, 

• Realizowanie zasady: być użytecznym dla Kraju, Uczelni i Jej 
Wychowanków, 

• Inicjowanie działań i tworzenie warunków do rozwijania koleżeńskiej 
przyjaźni pomiędzy Wychowankami wszystkich Wydziałów Uczelni oraz 
realizacji współpracy naukowej, technicznej i gospodarczej pomiędzy 
Wychowankami oraz pomiędzy Uczelnią i Wychowankami. 

• Tworzenie i zarządzanie bazą danych o Wychowankach AGH i jej 
wykorzystywanie dla realizacji celów statutowych, 

• Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla 
członków, 

• Rozwijanie różnych form pomocy dla studentów wyższych lat studiów oraz 
Wychowanków rozpoczynających pracę zawodową, 

• Wzbogacenie wiedzy historycznej o Uczelni, o branżach dla których kształci 
specjalistów oraz o ludziach zasłużonych dla uczelni, nauki i przemysłu 

• Inicjowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej 
oraz na rzecz godnej pamięci o ludziach dla niej zasłużonych, 

• Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami wychowanków innych uczelni 
krajowych i zagranicznych dla wymiany doświadczeń i wspólnych działań 

• Nawiązywanie współpracy z organami technicznymi, naukowo-technicznymi 
oraz towarzystwami, z którymi identyfikuje się w celach działania, 

• Niesienie pomocy materialnej Wychowankom znajdującym się w bardzo 
trudnej sytuacji życiowej oraz wdowom i sierotom po Wychowankach AGH 

• Pomoc Wychowankom AGH, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji 
przemysłu lub przekształceń ustrojowych, w zdobyciu nowego zawodu. 

 
 
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie. 

Nie dotyczy 
 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  



 Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 trwający od 01 stycznia 2012 
do 31 grudnia 2012. 
 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 
finansowe. Nie dotyczy  
 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez 
nią działalności.  
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 
  
 

11.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne.  
 

 
 


