
Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w 
Krakowie za 2020r. 

W roku 2020 Zespół ds. Akcji Zapomóg pracował pod kierownictwem Kol. Stanisława Laska, w 
składzie : 

1. Janusz Czarenecki 
2. Jan Jeronimek 
3. Andrzej Kacperski 
4. Czesława Ropa 
5. Marek Skuza  
6. Renata Wacławik- Wróbel 
7. Mariusz Wilkosz 

Ze względu na panujący stan epidemiologiczny wywołany pandemią koronawirusa, działania Zespołu 
ds. Akcji Zapomóg były znacznie utrudnione. 

Po otrzymaniu wniosków na zapomogi (16 sztuk), zostały one przeanalizowane e-mailowo i 
telefonicznie pod kątem danych zawartych w kwestionariuszu i innych dokumentach związanych z 
chorobą lub zdarzeniami losowymi. Przyznano 16 zapomóg na łączną kwotę 32800zł. Zapomogi te 
zostały pokryte z tytułu 1% i od darczyńców. Wszystkim darczyńcom zostały wysłane podziękowania 
w formie dyplomów i potwierdzenia wpłat. 

Łącznie środki AZ na 31.12.2021 r. wyniosły 63 086,47 zł. 

 Stan konta na 31.12.2020r. wynosi 2391,47 zł 
 Kasa: 695,00 zł 
 Lokata: 60 000 zł 

W 2020 roku zrealizowano również następujące zadania: 

 Zorganizowano paczki noworoczne dla najbardziej potrzebujących (dostało 6 osób w 2021 r.). 
 Podtrzymano zakładanie indywidualnych subkont bankowych na rzecz szczególnie potrzebujących 

pomocy w wyniku zdarzenia losowego lub ciężkiej choroby. Na konta te – osoby bliskie i chcące 
pomóc wpłacały swoje prywatne środki, które następnie są wykorzystywane na pomoc medyczną 
(leczenie szpitalne, rehabilitacja, zakup specyficznego sprzętu).  

 W roku Jubileuszu 75-Lecia SW AGH przyznano jedna specjalną zapomogę dla wychowanka z 
Kuby, który poinformował Stowarzyszenie o dramatycznej sytuacji finansowej i gospodarczej 
Wychowanków AGH w tym kraju spowodowanym katastrofalnym kryzysem gospodarczym na 
Kubie. 

 Prowadzono wspólnie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Seniorów zabiegi związane z pomocą 
medyczną i pielęgniarską dla dwóch samotnych członków Stowarzyszenia. 

 Uczestnictwo w organizacji pogrzebów dwóch podopiecznych Stowarzyszenia. 

 Pokryto wszystkie koszty pogrzebu podopiecznego SW, który nie miał żadnej rodziny.  
W tym miejscu przekazuję serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla Pani Ewy Cichy i Pani 
Teresy Nosal z Sekretariatu SW AGH, oraz za ich wkłąd pracy w działania na rzecz Akcji Zapomóg.  

Niestety z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie było możliwe przeprowadzenie spotkania 
Członków Kół SW AGH działających przy kopalniach Murcki- Staszic, Wieczorek, Mysłowice- 
Wesoła, Wujek gdzie pozyskiwano środki na rzecz Akcji Zapomóg. 

Z-ca Przewodniczącego ds. Akcji Zapomóg  

Mariusz Wilkosz 


