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za rok 2021

• 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

2002-09-11

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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest 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.
Ponadto celem działania Fundacji są: 
 - prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 - ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2015 r., poz. 618 z pózn. zm.) 
-  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)                       

- stypendia dla uczących się dzieci i młodzieży: socjalne uwzględniające 
dochód, naukowe uwzględniające wyniki w nauce i specjalne
uwzgledniające niepełnosprawność
 - jednorazowe zapomogi pieniężne
- okresowe zapomogi socjalne
 - bezpłatny wypoczynek w kraju dla dzieci (kolonie, zimowiska)
- pobyty rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, ciężko chorych
 - możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych
 - możliwość prowadzenia rehabilitacji medycznej dla osób potrzebujących
- coroczne spotkania barbórkowe dla podopiecznych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Sączek przewodniczący Rady TAK

Joanna Krzemień zastępca 
przewodniczącego Rady

TAK

Ryszard Wojtków członek Rady TAK

Łukasz Pieda członek Rady TAK

Przemysław Kotniewicz członek Rady TAK

Agnieszka Anczyk członek Rady TAK

Anna Łomnicka członek Rady TAK

Grzegorz Hose członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Pomoc finansowa dla podopiecznych jest przekazywana na bieżąco, zgodnie z założeniami Regulaminu. Stypendia i zapomogi 
otrzymały wszystkie osoby ubiegające się o pomoc, u których nie było przeciwwskazań regulaminowych do otrzymania pomocy.
Fundacja oraz podopieczni korzystali również z porad prawnych.
Zarząd Fundacji w związku z utrzymującym się w Polsce wysokim wskaźnikiem zakażeń SARS-CoV-2 postanowił zrezygnować z 
organizowania w 2021 r. dla podopiecznych Fundacji zimowiska oraz kolonii.
Rozpatrywano wnioski podopiecznych mających medyczne wskazania na specjalistyczną rehabilitację wyjazdową. Przyznano 18 
pobytów rehabilitacyjnych dla 20 niepełnosprawnych podopiecznych oraz posiadających wskazania lekarskie do rehabilitacji.
W związku z decyzją Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o sfinansowaniu przez Spółkę kolonii w Kątach Rybackich podczas 
wakacji dla 2 podopiecznych Fundacji, Fundacja wytypowała dwie sieroty po górniku (rodzeństwo), biorąc pod uwagę dochód i 
wielodzietność w rodzinie.
Fundacja wzięła udział w konkursie grantowym „Razem możemy więcej” organizowanym przez „DOZ Fundacja dbam o zdrowie”. 
Celem projektu było dofinansowanie do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji, zmniejszenie bariery 
dostępu do leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych. Budżet projektu wyniósł 60.000 zł (z 
czego 20.000 zł dofinansowała Fundacja ARP oraz 20.000 zł dofinansowała DOZ Fundacja dbam o zdrowie). Pomoc została 
udzielona 19 podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, 
posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, schorzenia ze względu na wiek senioralny.
Mając na uwadze zapewnienie młodym podopiecznym Fundacji pożądanego wykształcenia i dobrego startu w dorosłe życie, 
zwłaszcza że wychowują się w rodzinach niepełnych, a niejednokrotnie niepełnosprawność lub choroba determinują ich 
codzienne życie, Fundacja zorganizowała projekt „ Dofinansowania do sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki dla 
uczniów i studentów – podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych.” W związku z powyższym Fundacja otrzymała z Fundacji 
Orlen wsparcie na ten cel w wysokości 30.000 zł. Budżet projektu wyniósł 45.000 zł (15.000 zł ze strony Fundacji Rodzin 
Górniczych). Wsparcie w postaci kart prezentowych do realizacji w sklepach Media Expert (wybrany drogą konkursu) przyznano 
dla 35 rodzin (55 dzieci). Beneficjenci mogli zakupić jedynie sprzęt komputerowy, oprogramowanie, służące do nauki. 
Jesienią zorganizowano dla chętnych podopiecznych wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Z wyjścia skorzystało 16 
podopiecznych. 
Z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego Filharmonia Śląska zorganizowała koncert „Rapsodia Śląska”, na który wybrało się 12 
podopiecznych.
Uzyskano dofinansowanie na zakup bonów świątecznych. Pomoc została udzielona podopiecznym będącym w najtrudniejszych 
sytuacjach życiowych: niskie dochody, ciężkie choroby, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, samotna starość. Wsparcie 
w postaci bonów towarowych o wartości po 1.000 zł otrzymało 100 rodzin. Łączna wartość udzielonej pomocy wyniosła 100.000
 zł.
Ze względu na odwołanie Barbórkowo-świątecznego spotkania rodzin górniczych podjęto decyzję o wysłaniu podopiecznym 
Fundacji paczek świątecznych z zabawkami, gadżetami i słodyczami. Uzyskane od darczyńców dary rzeczowe oraz 
dofinansowanie na zakup słodyczy pozwoliło na przygotowanie 100 paczek.
Realizując cele promujące działalność Fundacji pozwalające na wzrost rozpoznawalności organizacji, Zarząd Fundacji podpisał ze 
Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej umowę na pakiet marketingowy dla Fundacji, w ramach którego wydrukowano 
materiały reklamowe Fundacji (ulotki, kalendarzyki, teczki firmowe) oraz 20 osób uzyskało wsparcie w postaci porad 
psychologicznych, warsztatów.
Prowadzono zbiórki pieniężne (w ZKWK Guido, podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych), przeprowadzono także akcję 
pozyskania 1% od podatku za 2020 rok.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

580

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób, pomoc finansowa w
postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży uczącej 
się, działalność charytatywna, działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych, nauka i 
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie, promocja i organizacja 
wolontariatu, promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa, pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju i za granicą.

88.99.Z 135 787,90 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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143 044,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 073 237,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 941 545,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 121 191,90 zł

e) pozostałe przychody 9 000,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

pomoc społeczna, w tym rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
pomoc finansowa w postaci stypendiów dla 
dzieci i młodzieży uczącej się, działalność 
charytatywna, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nauka i szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 
promocja i organizacja wolontariatu, 
promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa, pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą.

88.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 798 500,85 zł

2.4. Z innych źródeł 131 691,90 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 143 044,40 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 202 243,28 zł 143 044,40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 995 648,39 zł 143 044,40 zł

1 zapomogi finansowe 68 587,16 zł

2 paczki świąteczne dla dzieci 1 550,24 zł

3 koszty pozyskania 1% 7 256,50 zł

1 ukierunkowane zapomogi finansowe 65 650,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

478 114,25 zł

7 154,44 zł

312 629,00 zł

603,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -54 103,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -55 697,02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

57 197,02 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

149 397,87 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 7 256,50 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

7 256,50 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

3 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 378 804,79 zł

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

378 804,79 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

9 290,33 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

6 817,26 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

261 320,79 zł

199 128,62 zł

- nagrody

- premie

16 517,20 zł

41 024,19 zł

- inne świadczenia 4 650,78 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 117 484,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 16 125,96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 362 678,83 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

16 966,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 328,80 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Fundacja Rodzin Górniczych przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego pomimo braku ustawowego 
obowiązku. 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Rodzin Górniczych zostało poddane badaniu przez podmiot Grupa Gomułka - 
Audyt Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z zawartą umową.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ryszard Wyględacz Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 1

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  11


