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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„ZŁOTE SERCE” 

ZA ROK 2014 

  

 

 

I. Dane Fundacji:  

Nazwa:   Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” 

Adres:    28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5 

Strona www:   www.fundacjazloteserce.com.pl  

AKTUALNA: www.fundacjazloteserce.pl 

E-mail:   fundacjazloteserce@wp.pl 

AKTUALNY: sekretariat@fundacjazloteserce.pl 

Tel.    0-41 376-60-05 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  09.02.2012r.;   

KRS:    0000406748;  

REGON:   260588948;  

NIP:    6621817462. 

 

Zarząd Fundacji:  

1. Michnicki Mirosław – Prezes Fundacji 

Rada Fundacji: 

1. Zielonka Paweł 

2.  Baran Elżbieta 

3. Ufniarska Małgorzata 

 

 

II. Cele statutowe fundacji:  

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji;  

W 2014r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

 Uchwała Rady Fundacji z 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego za 2013r. 

http://www.fundacjazloteserce.com.pl/
mailto:fundacjazloteserce@wp.pl
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 Uchwała Rady Fundacji z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany §8 statutu Fundacji 

 Uchwała Rady Fundacji z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany §7 oraz dodaniu        

§7 ust. 2 w statucie Fundacji. 

Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”, 

Specjalny Punkt Przedszkolny, Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne oraz Szkołę 

Przysposabiającą do Pracy  realizuje swoje cele poprzez:  

1. Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne      

i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym.  

2. Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe 

kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych                         

i psychofizycznych uczniów. 

3. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

4. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa      

na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

5. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej 

i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. 

6. Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego 

rozwoju wychowanków. 

7. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami 

oraz integruje ze środowiskiem. 

8. Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych                   

i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież. 

9. Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych. 

10. Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań 

poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć 

pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych 

środków. 

11. Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez 

organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów 

umiejętności i grup wsparcia. 

12. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy           

i szkolny program profilaktyki. 
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III. Główne działania Fundacji w 2014 roku:  

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” została zarejestrowana decyzją 

Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 09.02.2012 r. Celem Działalności Fundacji jest szeroko 

pojęta pomoc osobom niepełnosprawnym ,z niepełnosprawnościami fizycznym i psychicznymi.  

Od 01.09.2014 Szkoła Podstawowa Specjalna  zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego            

z 26.08.2014. poszerzyła swoje uprawnienia  prowadząc  nabór dla  uczniów niewidomych, 

słabowidzących oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W ciągu całego roku 2014 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce” 

przeprowadzał nabór i prowadził działalność, w którym obecnie mieści się: Specjalny Punkt 

Przedszkolny, Szkoła Podstawowa Specjalna , Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. 

Na dzień 31 grudnia 2014r. do Ośrodka uczęszczało 81 dzieci, w tym 24 wychowanków 

mieszkało w internacie. Zgodnie z ofertą edukacyjną oraz pełnionej opieki nad uczniami              

w Ośrodku, placówka zapewnia wszystkim swoim wychowankom: 

1. Bezpłatną edukację związaną z planami nauczania wynikającymi z rozporządzenia MEN.  

2. Bezpłatne dodatkowe zajęcia rewalidacyjno  - wychowawcze w postaci : hipoterapii, 

dogoterapii, hydroterapii, rehabilitacji, rewalidacji, logopedii  i zajęć nauki gry                

na instrumentach. 

3. Bezpłatny przywóz i odwóz do domów rodzinnych, również dla wychowanków 

przebywających w internacie Ośrodka. 

4. Bezpłatne, całodobowe wyżywienie. 

5. Bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną. 

Ośrodek również realizuje indywidualne zajęcia dla uczniów z upośledzeniem głębokim                

i sprzężonym. W roku 2014 wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół przy Ośrodku „Złote 

Serce”, byli objęci dowozem. Również wychowankowie internatu byli przywożeni  i odwożeni 

do domów rodzinnych samochodami wynajmowanymi przez Fundację. W styczniu 2014r. 

zgodnie z aneksem do umowy z dnia 11.10.2013r. podpisanej ze Starostwem Powiatowym           

w sprawie dofinansowania projektu  w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
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regionami II” Fundacja zakupiła nowy samochód do przewozu uczniów częściowo refundowany 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie umów z 13 

gminami, Ośrodek realizował dowóz i odwóz uczniów. Uczniowie Ośrodka byli również 

dowożeni na zajęcia rewalidacyjne: 

- do stadniny koni, gdzie prowadzona jest hipoterapia, 

- na basen, gdzie prowadzona jest hydroterapia i realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego 

dla wszystkich uczniów na każdym etapie edukacyjnym.    

Począwszy od założenia Fundacji w 2012r. trwały prace nad otwarciem strony internetowej.       

W 2014r. przebudowano stronę internetową Fundacji w kierunku jej większej funkcjonalności 

oraz zarchiwizowania starszych wiadomości.  

W 2014r. Fundacja kontynuowała  promocję Ośrodka poprzez rozwieszanie plakatów                   

i roznoszenia broszur po okolicznych miejscowościach oraz w internecie na portalu 

społecznościowym. 

Rok 2014 był przełomowy dla Fundacji, gdyż postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach       

z dnia 08.10.2014r. Fundacja „Złote Serce” uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

W miesiącach wrzesień- październik 2014r. Fundacja realizowała zadanie z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym ze środków PFRON 

będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem 

realizowanego zadania było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży rehabilitacji psycho- ruchowej 

w formie zooterapii poprzez hipoterapię i dogoterapię. 

W październiku 2014r. Fundacja podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu 

„Świętokrzyska Sieć Współpracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 

Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Głównym zadaniem projektu jest 

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego 

zajmujących się pomocą społeczną oraz edukacją i wychowaniem poprzez ich integrację, 

usieciowanie i podniesienie profesjonalizacji działań. 

W 2014r. Fundacja zorganizowała kilka uroczystości, w których udział wzięli uczniowie 

Ośrodka, rodzice dzieci, przedstawiciele miejscowych władz oraz uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Pińczowie: 
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 Uroczystość przekazania samochodu dofinansowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.01.2014 r. w Fundacji odbyła się uroczystość 

poświęcenia nowo zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.        

Na tą uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele miejscowych władz oraz rodzice                  

i wychowankowie. 

 Dzień Kobiet - w tym dniu odbył się uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. Podczas występu, w którym uczestniczyli uczniowie Placówki, wyrecytowali 

wiersze opiewające zalety kobiet i dziewczynek, a wspólnie wszystkie dzieci zaśpiewały 

przygotowane piosenki. 

 Dzień Dziecka – 1 czerwca w Fundacji odbywają się uroczyste obchody 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, na które oprócz uczniów zostali zaproszeni rodzice jak 

i szanowni goście. Oprócz kolorowych zjeżdżalni, karuzel i labiryntów zorganizowanych 

zostało wiele konkursów i zabaw. Po wyczerpujących zabawach wszyscy uczestnicy 

mogli odpocząć przy smacznych grillowanych potrawach jak również zasmakować 

słodkości w postaci waty cukrowej i pysznych lodów. 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 – 1 września uroczystym apelem rozpoczął się 

nowy rok szkolny. W tym dniu wręczone zostały Akty Nadania Stopnia Awansu 

Zawodowego dla nauczycieli, którzy zdali pomyślnie egzamin przed powołaną komisją 

egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego. 

 Dzień chłopaka – ten dzień uczniowie świętowali podczas szkolnej dyskoteki. Uczennice 

i wychowawcy zorganizowali dla chłopców wiele zabawnych konkurencji, skeczy             

i konkursów. Nagrodami były drobne upominki w postaci słodkich babeczek pieczonych 

przez uczennice Ośrodka. 

 Ślubowanie klas pierwszych – 03.10.2014 roku w obecności Dyrekcji Ośrodka, 

nauczycieli i rodziców uczniowie klas pierwszych oraz nowo przyjęci uczniowie złożyli 

ślubowanie, które jest oficjalnym momentem przyjęcia uczniów  w poczet naszej szkoły. 

 Dzień Edukacji Narodowej  

 Ulica Śnieżynkowa - w dniu 4 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1                   

w Pińczowie, odbyło się spotkanie dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości       

w ramach „Ulicy Śnieżynkowej” – akcji charytatywnej dla potrzebujących uczniów tej 

pińczowskiej placówki oraz podopiecznych Domu Dziecka w Pacanowie, połączonej        

z występami dzieci i kiermaszem. Wychowankowie Fundacji jako członkowie  szkolnego 
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zespołu wokalno-muzycznego zaprezentowali w swoim występie wiązankę ludową           

o tematyce regionalnej. 

 Mikołajki – 05.12.2014 oczekiwany przez dzieci z Fundacji „Złote Serce” Mikołaj, zjawił 

się w pięknym Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie. Chojnie obdarował 

naszych uczniów dużymi paczkami w których znajdowały się zabawki, słodycze i inne 

wymarzone prezenty. 

 Jasełka – W dniu 19 grudnia w sali kinowej w Pińczowskim Samorządowym Centrum 

Kultury odbyło się spotkanie jasełkowe pt. „Hej kolęda, kolęda” przygotowane przez 

dzieci i młodzież z Fundacji pod bacznym okiem nauczycieli i wychowawców.               

Na spotkanie przybyli rodzice naszych wychowanków oraz wielu zaproszonych gości. 

 

Uczniowie Fundacji w 2014r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne 

dyplomy i nagrody: 

1) Powiatowy konkurs plastyczny „Stop: Nie Wypalaj – Nie zabijaj”, 

2) II Gminny Przegląd Jasełkowy 

3) Gminny konkurs plastyczny „Skrzaty, elfy, krasnoludki oraz inne małe ludki” 

4) Konkurs Palm Wielkanocnych 

5) XXIII  Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2014” 

6) Akcja „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” 

 

W dniu 11.06.2014 roku odbyła się wycieczka do Chorzowa wszystkich dzieci wraz z rodzicami   

i nauczycielami z Fundacji „ZŁOTE SERCE” w Pińczowie. Pierwsza jej część składała się          

z wizyty w Wesołym Miasteczku. Chorzowski lunapark oferuje wiele fantastycznych atrakcji. 

Przy wejściu do lunaparku każdy uczestnik wycieczki otrzymał karnet uprawniający                  

do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkie karuzele znajdujące się w wesołym 

miasteczku. Po świetnej zabawie wszyscy uczestnicy udali się na smaczny obiad. Kolejnym 

punktem wycieczki była wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym znajdującego się również                    

w Chorzowie.  
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IV. Przychody Fundacji: 

Ogółem przychody w 2013r. wyniosły:                                          3 074 138,26 zł 

w tym: 

a) darowizny                        10 720,55 zł 

b) z budżetu gminy                              476 741,08 zł 

c) ze Starostwa Powiatowego                                            2 381 164,00 zł 

d) z Powiatowego Urzędu Pracy                                          12 487,38 zł 

e) z projektów unijnych                                                                12 169,62 zł 

f) odpłatne świadczenia realizowane przez                        151 977,64 zł 

fundację w ramach celów statutowych  

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń  

(nadwyżka nad kosztami) 

g) pozostałe przychody                                28 877,99 zł 

 

V. Koszty Fundacji:  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. 

Poniesiono koszty na: 

-  realizację celów statutowych                           2 952 963,13 zł 

   w tym: 

a) zużycie materiałów i energii                               281 942,20 zł 

b) wynagrodzenia                             1 430 284,40 zł 

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                          214 317,15 zł 

d) podatki i opłaty                       1 003,00 zł      

e) usługi obce                    948 252,68 zł 

f) amortyzacja                                47 968,92 zł 

g) pozostałe koszty                     29 194,78 zł 
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VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:   

1. W 2014r. Fundacja zatrudniała 65 pracowników na podstawie Umowy o pracę oraz  

19 osób na  podstawie Umowy Zlecenia. 

2. Fundacja wypłaciła w 2014r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.228.460,14 zł                 

i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 198.062,98 zł 

3. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

5. Fundacja posiada rachunki bankowe w banku ING Bank Śląski S.A. 

6. Stan środków na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 

45.452,74 zł 

7. Fundacja na dzień 31 grudnia 2014r. nie posiadała lokat bankowych. 

8. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 256.190,68 zł oraz 

zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 316.847,48 zł 

9. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe                       

i samorządowe. 

10. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

11. Fundacja zakupiła 1 samochód osobowy o wartości 95.754,54 zł w części refundowany 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

12. Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

13. Księgowość prowadziło biuro rachunkowe BDP Sp. Z o.o. Spółka Doradztwa 

Podatkowego z Kielc. 

 

VII. Informacja o rozliczeniach Fundacji. 

Fundacja z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych wywiązuje się terminowo- 

zgodnie z obowiązkami w roku 2014 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała 

obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2014 Fundacja składa Deklarację 

roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4R), której 

termin złożenia jest do 31 stycznia 2015r. oraz Deklarację na podatek dochodowy od osób 

prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2015 r. 
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W roku 2014 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole: 

      - 19.02.2014  - Kuratorium Oświaty w Kielcach 

      - 13.03.2014 – Starostwo Powiatowe w Pińczowie 

      - 10.04.2014 – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju. 

      - 05.08.2014 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju. 

      - 29.10.2014 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju. 

 

Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez zastrzeżeń.                

Pińczów, dn.30.06.2015r.  

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji -  Mirosław Michnicki 


