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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„ZŁOTE SERCE” 
ZA ROK 2019 

  
 
 
I. Dane Fundacji:  

Nazwa:   Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” 

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

Strona www:   www.fundacjazloteserce.pl 

E-mail:   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. Michnicka Anna – 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, w szczególności poprzez 

naukę, edukację, oświatę i wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

rehabilitację zawodową i społeczną.  

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

działalność jest zbieżna z celami Fundacji;  

W 2019r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

 Uchwała Rady Fundacji z 25 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego za 2018 r. 
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Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”, 

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

Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczą Szkołę Zawodową  Specjalną oraz Szkołę Branżową                   

I Stopnia 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 2019 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 fizycznymi i psychicznymi).  

W ciągu całego roku 2019 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce” 

przeprowadzał nabór do szkół. Z dniem 1 września 2019 r. swoją działalność zakończyło 

Gimnazjum Specjalne.   

Na dzień 31 grudnia 2019r. do Ośrodka uczęszczało 143 dzieci, w tym 57 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.  

Fundacja posiada własną stronę internetową oraz  konto na portalu społecznościowym, gdzie 

systematycznie umieszczane są  ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. 

W roku 2019 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 2019 r. w związku z większą 

liczbą uczniów placówka musiała wynająć dodatkowo dwa samochody, które zapewniły dzieciom 
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bardziej komfortowe warunki jazdy. Na podstawie umów z 21 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.    

W 2019 r. Fundacja podpisała ze Starostwem Powiatowym umowę w sprawie dofinansowania 

projektu  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup mikrobusu 

oraz autobusu do przewozu uczniów częściowo refundowany przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2019r. Fundacja posiadała status organizacji pożytku publicznego. W celu rozpowszechnienia 

możliwości pomocy naszym uczniom poprzez oddanie 1% z podatku roznoszone były ulotki                   

w Pińczowie i okolicznych miejscowościach oraz ogłoszone na stronie internetowej Fundacji                      

i portalu społecznościowym.  

W 2019r. Fundacja była organizatorem wielu uroczystości. Brali w nich udział uczniowie 

Ośrodka, rodzice naszych Wychowanków, przedstawiciele lokalnych władz oraz uczniowie 

zaprzyjaźnionych z Fundacją Złote Serce szkół i placówek. 

 

Najważniejszą uroczystością w historii Fundacji, która odbyła się dnia 13 września 2019 r. było 

nadanie sztandaru oraz hymnu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu „Złote Serce”. 

Przygotowania do tego doniosłego święta trwały kilka miesięcy. Tego dnia Zarząd Fundacji, dyrektor 

szkoły, kadra pedagogiczna, administracyjna, uczniowie szkoły wraz z rodziną oraz zaproszeni goście 

zgromadzili się w Sanktuarium Matki Boskiej Mirowskiej w Pińczowie. Kulminacyjnym momentem 

liturgii było poświęcenie sztandaru szkoły. Po Mszy Świętej podopieczni fundacji, pracownicy 

placówki oraz zaproszeni goście udali się do Kij, gdzie w amfiteatrze Samorządowej Instytucji 

Kultury „Kasztelania” odbyła się część główna oficjalnej uroczystości. Prezes Fundacji Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” wraz z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego      „Złote Serce” powitali wszystkich zgromadzonych gości. Po wygłoszeniu 

wszystkich przemówień, podziękowań, słów uznania, życzeń i gratulacji nastąpiła ceremonia przekazania 

sztandaru przez dyrektora na ręce pocztu sztandarowego złożonego z przedstawicieli Rady Rodziców. 

Następnie poczet sztandarowy został wyprowadzony i rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie 

naszego Ośrodka przedstawili wzruszającą adaptację baśni Hansa Christiana Andersena pt.: „Brzydkie 

kaczątko”, zakończoną wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły. Od tego dnia sztandar i hymn stanowią  

integralny element każdej ważnej uroczystości szkolnej w naszym Ośrodku. 
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14.02.2019 WALENTYNKI Dnia 14 lutego 2019 w naszej Szkole obchodziliśmy 
,,Dzień Świętego Walentego‘’. Z okazji tego święta 
nauczyciele Ośrodka przygotowali specjalną ,,Pocztę 
Walentynkową”. Na korytarzu została ustawiona 
czerwona skrzynia, do której uczniowie wrzucali 
własnoręcznie zrobione kartki i serduszka.  Następnie 
walentynkowe amorki odpowiednio posegregowały 
pocztę i rozdały wszystkim adresatom. Podczas zabawy 
walentynkowej uczniowie z wszystkich klas  
uczestniczyli w licznych konkursach z nagrodami.  

08.03.2019 MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ KOBIET 

 

Dnia 8 marca w Pińczowskim Domu Kultury 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet, Z tej 
okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali 
przedstawienie pod tytułem- ” O kobietach                                         
z przymrużeniem oka”. Na zakończenie apelu Pan 
Dyrektor podziękował gościom za przybycie i w imieniu 
wszystkich panów złożył serdeczne życzenia skierowane 
do Pań. Po występie wszystkie Panie obdarowano 
kwiatami i  zaproszono na smaczny poczęstunek 
przygotowany przez uczniów z klas przysposabiających 
do pracy. 

16.05.2019 WYCIECZKA DO 

WIELICZKI 

 W dniu 16.05.2019r. odbyła się jednodniowa wycieczka 
szkolna do Wieliczki, która słynie z Kopalni Soli – 
odwiedzana jest ona rocznie przez ponad milion 
turystów z całego świata. Po przybyciu na miejsce nasi 
uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami obejrzeli 
pomnik Jana Pawła II. Następnie wraz przewodnikiem 
udali się do Kopalni Soli. Nasi wychowankowie mieli 
okazję zobaczyć wykute w soli piękne komory, 
niesamowite podziemne jeziora i unikalne solne rzeźby. 
Przeszli trasę długości 2,5km, idąc krytymi 
korytarzami. Pokonali 800 schodów ,byli na głębokości 
13 metrów pod ziemią. Pani przewodnik opowiadała 
także                   o rządzących w kopalni siłach 
przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń 
górników. Uczestnicy wycieczki zobaczyli także 
wspaniałe maszyny i narzędzia górnicze. Poznali także 
inną stronę Kopalni- Legendę księżnej Kingi, która 
przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Na koniec 
zwiedzania udali się na pyszny obiad. 
Uczniowie pełni emocji i wrażeń wyjechali windą na 
powierzchnię. W drodze powrotnej wstąpili na kolację 
do Hotelu Zameczek w Książu Wielkim.  

22.05.2019 WYCIECZKA DO 22.05.2019 r. została zorganizowana wycieczka do 
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BAŁTOWA Kompleksu Turystycznego w Bałtowie. Głównym celem 
wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych 
północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich 
poprzez zwiedzanie Jurajskiego Parku, a przede 
wszystkim korzystanie z licznych atrakcji, które 
znajdują się na jego terenie. W programie wycieczki 
było zwiedzanie Górnego Zwierzyńca- Safari, który 
zajmuje obszar ponad 40 hektarów – zamieszkują go 
liczne gatunki egzotycznych zwierząt z różnych 
kontynentów, Sabatówki, Polski w Miniaturze. 
Następnie Pani Przewodnik oprowadziła nas po Jura 
Parku wraz                           z Oceanarium, gdzie nasi 
uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak wyglądał 
świat dinozaurów oraz zobaczyć podwodne życie sprzed 
wielu milionów lat temu. 

28-30.05.2019 WYCIECZKA DO 

GNIEZNA 

 W dniach 28-30 maj odbyła się wycieczka szkolna do 
Gniezna. Uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi 
rodzicami oraz opiekunami swoją wycieczkę rozpoczęli 
od wizyty w Licheniu, gdzie mieli okazję zwiedzić 
katedrę. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej nasi 
wychowankowie uczestniczyli w mszy świętej 
dziękczynnej za komunie i bierzmowanie. Po pysznym 
obiedzie wszyscy udali się na spacer po Starym Rynku 
w Gnieźnie. Kolejny dzień wycieczki rozpoczął się od 
przejazdu do Wenecji i Biskupina gdzie wraz                        
z przewodnikiem uczniowie odwiedzili Muzeum 
Początków Państwa Polskiego jak również Park                           
i Muzeum Archeologiczne nad Jeziorem Biskupińskim, 
Katedrę oraz Wzgórze Lecha. Dzień zakończył się 
obiadokolacją w formie grilla i dyskoteki. W trzecim 
dniu wycieczki po obfitym śniadaniu, uczestnicy 
wybrali się na spacer po Starym Rynku oraz do 
Muzeum Pszczelarstwa  w Swarzędzu.  

31.05.2019 DZIEŃ DZIECKA  W piątek 31.05.2019 r. w ogrodzie przedszkolnym 
czekały na naszych przedszkolaków wspaniałe 
niespodzianki i atrakcje z okazji DNIA DZIECKA!!! 
Nasze Panie przygotowały dla wszystkich 
dzieciaczków masę ciekawych zabaw: plastycznych i 
muzycznych – do wyboru, do koloru! Jedną z atrakcji 
w tym dniu była  zabawa na dmuchanych zjeżdżalniach 
i karuzeli. Przedszkolaki z pomocą pań tworzyły piękne 
kolory na bezbarwnych foliach, robiły zabawne zdjęcia 
w rakiecie kosmicznej. Maluszkom spodobały się 
kolorowe postacie z bajek, które malowane były na ich 
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wesołych twarzach. Po szaleństwach sportowych i 
plastycznych, przyszedł czas na małą przekąskę. Na 
przedszkolaków czekała pyszna kiełbaska i kaszanka z 
grilla, krokiety                 z barszczykiem i lody. 
Dla  wszystkich lubiących słodkości była kolorowa 
wata cukrowa serwowana           w kolorowo- 
bajkowym ogrodzie.  

7.06.2019 I KOMUNIA ŚWIETA 

I BIERZMOWANIE 

7 czerwca uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego „Złote Serce” przystąpili do 
Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu 
Bierzmowania. 
Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem. Wtedy 
nastąpiło błogosławieństwo dzieci przez rodziców, a po 
chwili w uroczystej procesji, śpiewając pieśń „Oto jest 
dzień” wszyscy obecni udali się do kościoła. Komunii 
Świętej i Sakramentu Bierzmowania udzielił proboszcz 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny                    
w Pińczowie. Wszystkie dzieci ubrane były w piękne 
stroje komunijne: dziewczynki w białe sukienki                 
a chłopcy alby. Podczas Mszy św. dzieci niosły dary 
ołtarza: kwiaty, owoce, wino i wodę, świecę i chleb. Po 
homilii odnowiono przyrzeczenia chrzcielne i 
udzielono Sakramentu Bierzmowania. Wszyscy obecni 
mieli okazję wysłuchać pierwszego i drugiego czytania                       
w wykonaniu naszych uczniów. Po przyjęciu 
sakramentu dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi 
gośćmi udali się na uroczysty obiad. To było 
wzruszające przeżycie zarówno dla dzieci, rodziców, 
krewnych oraz przybyłych gości.  

18.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SPECJALNYM                     

PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

19.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

30.08.2019 UROCZYSTE 

ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU  

30 sierpnia w przedszkolu rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Przedszkolaki wyruszyły do swoich grup, gdzie 
spotkały swoich dobrze znanych kolegów. Dzieci                         
z najmłodszej grupy przezwyciężyły pierwsze rozłąki                  
z rodzicami. 

02.09.2019 

 

UROCZYSTE 

ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się                       
w poniedziałek 2 września. Uroczystego rozpoczęcia 
roku szkolnego 2019/2020 dokonał p. Dyrektor, który 
najpierw serdecznie powitał wszystkich nauczycieli, 
uczniów i rodziców a następnie omówił organizację 
bieżącego roku szkolnego. Na zakończenie p. dyrektor 
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życzył wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także 
zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.                 
Po zakończeniu uroczystości uczniowie spotkali się ze 
swoimi wychowawcami. 

28.09.2019 DZIEŃ CHŁOPAKA W 

PRZEDSZKOLU 

Dnia 28 września swoje święto obchodzili najmłodsi 
nasi chłopcy z grupy przedszkolnej.  W tym dniu 
dziewczynki wręczyły chłopcom słodkie upominki i 
złożyły życzenia.  Odbyły się konkursy taneczne, 
zabawy z chustą i wspólne śpiewanie ulubionych 
piosenek. Każde z dzieci dostało pysznego pączka, który 
dodał dużo energii do dalszej zabawy na parkiecie. 

30.09.2019 DYSKOTEKA Z 

OKAZJI DNIA 

CHŁOPAKA 

Dnia 30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Tego 
dnia w naszej szkole w Umianowicach  świętowały 
wszystkie dzieci z klas młodszych i starszych. Z tej 
okazji została zorganizowana dyskoteka podczas której 
uczniowie brali udział w wielu zabaw i konkursach                      
z nagrodami. Chłopcy otrzymali moc gorących życzeń.  

11.10.2019 DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

W dniu 11 października 2019 roku w Samorządowym 
Domu Kultury odbył się uroczysty apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.  Pan Dyrektor oraz Prezes 
Fundacji podziękowali wszystkim pracownikom szkoły 
za trud                    i owocną pracę. Tego dnia po 
wprowadzeniu sztandaru nastąpiło ślubowanie 
nauczycieli, którzy otrzymali awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. Następnie w części 
artystycznej zaprezentowały swoje talenty grupy 
przedszkolne zaznajamiając nas z wierszem Juliana 
Tuwima pod tytułem ,,Lokomotywa”. Uczniowie klas 
starszych przedstawiły zabawny skecz oraz znane 
wszystkim piosenki. Na koniec Przewodnicząca Rady 
Rodziców złożyła wszystkim nauczycielom                              
i pracownikom podziękowania. 

29.11.2019 ANDRZEJKI Dnia 29 listopada 2019 r. w Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym „Złote Serce” w Umianowicach 
odbyła się zabawa andrzejkowa. Zgodnie z tradycją – 
nie zabrakło andrzejkowych wróżb. W tym dniu wróżyli 
sobie wszyscy – zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
Przepowiednie dotyczyły różnych tematów – można 
było wywróżyć sobie imię przyszłego męża/żony, swój 
przyszły zawód, usłyszeć przepowiednie na 
nadchodzące tygodnie, a nawet posłuchać co 
przepowiadają karty. Wróżono ze szpilek, odkrywano 
kubki, pod którymi ukryte były małe przedmioty 
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symbolizujące rychły ożenek, zakup super auta czy 
bogactwo. Przyszłe losy przepowiadano również z daty 
urodzin, wylosowanych kolorów, kwiatów, serc z 
imionami. Ponadto uczniowie wzięli udział w dyskotece 
andrzejkowej. Wszyscy doskonale się bawili przy 
tanecznej muzyce. 

06.12.2019 MIKOŁAJKI 6 grudnia uczniowie naszej szkoły jak również 
najmłodsi z grupy przedszkolnej obchodzili Mikołajki. 
Tego dnia nasi wychowankowie od samego rana z 
niecierpliwością wyczekiwali wizyty upragnionego 
gościa, który przybył do nas z towarzyszącym mu 
orszakiem elfów.                    Na powitanie miłego 
gościa uczniowie zaśpiewali piosenkę, a także 
zapewnili, że byli grzeczni i nie sprawiali kłopotów 
swoim bliskim. Następnie Mikołaj przystąpił do swojego 
zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, 
przyjmowanymi z nieskrywaną radością. W takim dniu 
nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć z 
wyjątkowym gościem. 

13.12.2019 JASEŁKA  

 

W dniu 13 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyły się  
coroczne Jasełka przygotowywane przez uczniów pod 
okiem nauczycieli. Młodzież naszego Ośrodka miała 
możliwość zaprezentowania swoich zdolności 
artystycznych – aktorskich, wokalnych i muzycznych.             
W pięknej scenografii, młodzi aktorzy wprowadzili 
zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój.               
Na zaproszenie Pana Dyrektora oraz całej społeczności 
szkolnej odpowiedzieli liczni i znamienici goście. 
Spotkanie rozpoczęło się od przemowy Pana Dyrektora  
, który przywitał wszystkich ciepło i podziękował za tak 
liczne przybycie. Pan Dyrektor złożył obecnym piękne 
świąteczno-noworoczne życzenia, po czym oddał głos  
prezesowi Fundacji Złote Serce, która również życzyła 
zebranym zdrowych i spokojnych Świąt. Święta Bożego 
Narodzenia stały się inspiracją do przygotowania 
inscenizacji jednej z najpiękniejszych i najbardziej 
wzruszających baśni H. Ch. Andersena. ” Dziewczynka 
z zapałkami”. Przepiękne sceny z baśni były przeplatane 
śpiewem polskich i angielskich pastorałek. Ogromny 
entuzjazm widzów wzbudził taniec śnieżynek wykonany 
przez uczennice naszej szkoły. W magiczny nastrój 
wprowadziła nas również przepiękna scenografia 
bożonarodzeniowa. Znakomicie odegrane role 
wzruszyły widownię do łez. Widzowie nagrodzili 
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artystów gromkimi brawami, i jak przystało na 
bożonarodzeniowe świętowanie wszyscy zgromadzeni 
udali się na wspólny wigilijny posiłek. 

 

Uczniowie Fundacji w 2019r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne 

dyplomy i nagrody: 

1) Konkurs „ Ze smogiem walczymy bo go nie lubimy” 

2) XXVIII Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2019” 

3) Wojewódzki Turniej w Boccia i Łucznictwie 

4) Konkurs „ Najpiękniejsza gwiadza” 

 

 

IV. Przychody Fundacji: 

Ogółem przychody w 2019r. wyniosły:                                              8 053 770,14 zł 

w tym: 

a) darowizny                         20 158,10 zł 

w tym wpływ z 1%                                                                       15 448,10 zł 

b) z budżetu Gminy Pińczów                 1 023 539,23 zł 

c) ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie                                 6 440 457,37 zł 

d) ze środków PFRON                                                                     171 072,00 zł 

e) pozostałe przychody                                   398 543,44 zł 

f) przychody uzyskane w gotówce            0,00 zł 

 

 

V. Koszty Fundacji:  

Fundacja w KRS jest wpisana że prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2020 r. nie 
prowadziła działalności gospodarczej. 

Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. 

W 2019r. poniesiono koszty na: 

-  realizację celów statutowych                           7 819 300,46 zł 
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   w tym: 

a) zużycie materiałów i energii                               665 082,11 zł 

b) wynagrodzenia                             3 974 414,26 zł 

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                          768 581,35 zł 

d) podatki i opłaty                       2 197,82 zł      

e) usługi obce                  2 314 260,11zł 

f) amortyzacja                                 79 553,97 zł 

g) pozostałe koszty                     15 210,84 zł 

h) koszty poniesione w gotówce      0,00 zł 

 

VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:   

1. Na dzień 31.12.2019r. Fundacja zatrudniała 128 pracowników: na podstawie Umowy                    
o pracę - 119 osób oraz 9 osób na  podstawie Umowy Zlecenia. 

2. Fundacja wypłaciła w 2019r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 3.825.031,34 zł                                 
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 149.382,92 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 2019r. wynosił 
18.062,80 zł 

7. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce na dzień 31 grudnia 2019r wynosi  0,00 
zł. 

8. Fundacja na dzień 31 grudnia 2019r. nie posiadała lokat bankowych. 

9. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 337.574,33 zł                                
oraz zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 318.300,84 zł 

10. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe                                           
i samorządowe. 

11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

12. Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 
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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 2019 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała 

obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2019 Fundacja składa Deklarację 

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

termin złożenia jest do 31 stycznia 2020r. oraz Deklarację na podatek dochodowy od osób 

prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2020 r. 

 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.                                  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 

1499 i 2215) 

 

 

W roku 2019 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole: 

1. 02.12.-16.12.2019 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju. 

2. 03.12.2019 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju. 

 

 

Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez większych zastrzeżeń.       

          

 

Pińczów, dn 20.05.2020 r. 

 

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji -  Anna Michnicka 
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