
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica POWSTAŃCÓW Nr domu 30 Nr lokalu 322

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-039 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32-757-26-08

Nr faksu 32-757-26-08 E-mail fundacjafrg@wp.pl Strona www www.fundacjafrg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27376691100000 6. Numer KRS 0000127003

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Wyględacz Prezes zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli 
śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych 
rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji 
życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących 
doraźnego  wsparcia, a także:
 - prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- ochrona i promocja zdrowia,
- promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- promowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- promowanie kultury i sztuki, w szczególności dorobku artystycznego, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promowanie działań przeciwko uzależnieniom i patologiom społecznym,
- promowanie i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

- rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową: zapomogi, stypendia oraz 
o udział w zorganizowanych formach wypoczynku: kolonie, zimowiska,
- przyznanie zapomóg i stypendiów podopiecznym na podstawie 
złożonych wniosków,
- przyznanie wypoczynku letniego i zimowego dla młodszych 
podopiecznych,
- promowanie szczególnie uzdolnionych i osiągających ponad przeciętne 
wyniki w nauce podopiecznych Fundacji,
- przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na rehabilitację 
niepełnosprawnych podopiecznych,
- przyznanie pobytów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach w 
kraju,
- dofinansowanie zakupu protez i niezbędnego sprzętu medycznego dla 
osób niepełnosprawnych,
- udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej,
- organizacja z okazji Barbórki i Świąt Bożego Narodzenia oraz Jubileuszu 
XX lat działalności Fundacji spotkania rodzin górniczych z władzami 
miasta, województwa, branży górniczej,
- organizowanie zbiórek publicznych, w tym celowych na terenie zakładów 
pracy, obiektach sportowych, kulturalnych w trakcie imprez masowych, 
festynów z przeznaczeniem na pomoc finansową dla podopiecznych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Pakura Przewodniczący Rady TAK

Ryszard Wojtków Zastępca 
Przewodniczącego Rady

TAK

Łukasz Pieda Członek Rady TAK

Henryk Paszcza Członek Rady TAK

Andrzej Sączek Członek Rady TAK

Paweł Cyz Członek Rady TAK

Jolanta Sebastian Członek Rady TAK

Monika Konwerska Członek Rady TAK

Weronika Waszkowska-
Borciuch

Członek Rady TAK

Małgorzata Kosierkiewicz Członek Rady TAK

Piotr Ostaszewski Członek Rady TAK

Nina Krystoń Członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1840

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- stałe starania o pozyskanie darczyńców wśród załóg kopalń, w zakresie składek systematycznych, 
zbiórek celowych, odpisu 1% podatku (zaktywizowano w tym zakresie podopiecznych i sympatyków 
Fundacji),
- stałe starania o pozyskiwanie darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych spoza górnictwa przy 
bezpośredniej współpracy z instytucjami i osobami wyróżnionymi Medalem „Przyjaciela Fundacji” oraz 
wolontariuszami Fundacji,
- współpraca z działającymi w górnictwie Związkami Zawodowymi szczególnie w zakresie aktywizacji 
załóg dla wspierania finansowego Fundacji oraz realizowania wspólnych inicjatyw,
- współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami realizującymi cele zbieżne z celami FRG,
- współpraca z mediami w zakresie pomocy rodzinom górniczym poprzez wymianę informacji, 
doświadczeń, pomocy oraz współdziałania w realizacji wspólnych przedsięwzięć,
- opracowanie i rozprowadzanie materiałów promocyjnych i ogłoszeń dotyczących bieżących inicjatyw 
Fundacji,
- promowanie szczególnie uzdolnionych i osiągających ponad przeciętne wyniki w nauce podopiecznych 
Fundacji,
- organizacja dorocznego, barbórkowego spotkania rodzin górniczych połączonego z obchodami 
Jubileuszu XX lat działalności Fundacji,
- przyznanie stypendiów zgodnie z wnioskami (na ten cel wydano 483.650,00 zł)
- przyznanie zapomóg finansowych zgodnie z wnioskami (na ten cel przeznaczono 369.195,53 zł),
- udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, zawodowej i specjalistycznej,
- finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, a także w 
wyspecjalizowanych ośrodkach, organizacja pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 
ośrodkach sanatoryjnych i  specjalistycznych, dofinansowanie zakupu protez i niezbędnego sprzętu 
medycznego,
- organizacja obozu narciarskiego w Wiśle i zimowiska w Szczytnej (dla 22 dzieci) oraz 
dwutygodniowych letnich warsztatów wypoczynkowo-edukacyjnych w Łebie i Zarzeczu (dla 24 osób),
- spotkanie z podopiecznymi Fundacji w siedzibie Węglokoksu S.A., na którym wręczono im zestawy 
komputerowe darowane przez Spółkę  (przekazano łącznie 21 zestawów),
- podjęcie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. współpracy w ramach projektu z 
zakresu pierwszej pomocy dla rodzin górniczych. Projekt objął 300 rodzinnych zestawów pierwszej 
pomocy oraz warsztaty edukacyjne dla 55 osób (sfinansowanie projektu przez Fundację PZU). Szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili ratownicy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, a podopieczni otrzymali profesjonalne zestawy apteczkowe wraz z instrukcjami 
postępowania. Pozostałe zestawy rozdano w trakcie grudniowych obchodów Jubileuszu 20 lat 
działalności Fundacji,
- organizowanie zbiórek publicznych, w tym celowych na terenie zakładów pracy i miast w trakcie 
imprez masowych, festynów (ze zbiórek na pomoc dla podopiecznych uzyskano 17.725,52 zł)
- promowanie działalności Fundacji nie tylko w środowisku górniczym, poprzez organizację stanowiska 
Fundacji  podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych na katowickim rynku oraz w Auchan Katowice 
w ramach akcji "Pomagam bo lubię",
- organizacja konkursów promujących Fundację (z okazji 20-lecia ogłoszono konkurs literacki i 
fotograficzny, laureatów wyróżniono w czasie Jubileuszu Fundacji).
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Przyznawanie zgodnie z 
Regulaminem 
udzielania pomocy na 
podstawie złożonych 
wniosków 
jednorazowych 
zapomóg finansowych i 
socjalnych (na okres 
roku) dla 
podopiecznych 
będących w trudnej 
sytuacji finansowej. 
Przyznawanie dla 
uczących się 
podopiecznych (do 26 
roku życia) stypendiów 
socjalnych 
(uzależnionych od 
dochodów), naukowych 
(uzależnionych od 
wyników w nauce) i 
specjalnych (dla osób 
posiadających 
orzeczoną 
niepełnosprawność) 
Zapomogi (zwłaszcza 
socjalne), stypendia 
socjalne i specjalne 
pomagają wyrównać 
szanse osób z niskim 
dochodem bądź 
niepełnosprawnością, 
natomiast stypendia 
naukowe umożliwiają 
dalszą i szerszą 
realizację planów 
edukacyjnych.

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przyznawanie i 
finansowanie zgodnie z 
Regulaminem 
udzielania pomocy, na 
podstawie złożonych 
wniosków, rehabilitacji 
dla osób 
niepełnosprawnych, 
chorych 
podopiecznych. 
Rehabilitacja może 
odbywać się w domu 
zamieszkania pod 
okiem 
wykwalifikowanego 
rehabilitanta lub w 
specjalistycznych 
przychodniach 
rehabilitacyjnych. 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
polega także na 
dofinansowaniu zakupu 
sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
protez, aparatów 
słuchowych i innych 
wyrobów medycznych 
ułatwiających 
funkcjonowanie osoby 
niepełnosprawnej oraz 
na finansowaniu 
podopiecznym 
turnusów 
rehabilitacyjnych w 
sanatoriach, ośrodkach 
rehabilitacyjnych 
(turnus przyznawany 
m.in. na podstawie 
skierowania 
lekarskiego, z 
wyłączeniem osób, 
które w danym roku 
skorzystały z pobytu 
finansowanego z NFZ).

88.10.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,695,719.34 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,527,595.58 zł

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Przyznawanie (zgodnie 
z Regulaminem 
udzielania pomocy i na 
podstawie złożonych 
wniosków) 
podopiecznym 
wycieczek, zimowisk, 
kolonii, warsztatów 
edukacyjnych. Podczas 
wypoczynku 
podopieczni mają 
okazję rozwijać swoje 
hobby bądź zdobyć 
nowe umiejętności np. 
podczas obozów 
narciarskich. Celem 
tego obszaru działań 
jest  zapewnienie 
dzieciom bezpiecznego 
odpoczynku w czasie 
przerw w roku 
szkolnym oraz 
zintegrowanie młodych 
osób, rozwijanie 
zainteresowań 
podopiecznych, 
zdobywanie nowych 
umiejętności, 
poznawanie kraju.

55.20.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 40,400.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 119,554.88 zł

e) Pozostałe przychody 8,168.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,355,234.31 zł

547,311.79 zł

16,053.99 zł

774,143.01 zł

17,725.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 168,123.76 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 172,361.27 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Pozostałe zapomogi finansowe 79,426.49 zł

2 koszty pozyskania 1% 14,100.88 zł

1 Ukierunkowane zapomogi finansowe 78,833.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 172,361.27 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 217,121.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -78,721.50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,467,113.31 zł 172,361.27 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,310,474.17 zł 172,361.27 zł

119,121.50 zł 0.00 zł

0.00 zł

17.64 zł

0.00 zł

37,500.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 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, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

14,100.88 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

3.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.0 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 303,518.99 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

192,376.99 zł

158,734.87 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

28,664.43 zł

- inne świadczenia 4,977.69 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 111,142.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

303,518.99 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 303,518.99 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

6,885.08 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

5,343.81 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

14,485.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,067.24 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Wyględacz/05.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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