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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„ZŁOTE SERCE” 
ZA ROK 2020 

  
 
 
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 2020r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

 Uchwała Rady Fundacji z 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego za 2019 r. 
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Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”, 

Specjalny Punkt Przedszkolny, Szkołę Podstawową Specjalną, Szkołę Przysposabiającą do Pracy 

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 2020 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 2020 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce” 

przeprowadzał nabór do szkół.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. do Ośrodka uczęszczało 143 dzieci, w tym 56 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 2020 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. 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, 
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- na basen, gdzie prowadzona jest hydroterapia i realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego 

dla wszystkich uczniów na każdym etapie edukacyjnym.    

W 2020 r. Fundacja wynajęła dodatkowy budynek   na działalność oświatową   w miejscowości 

Pińczów. Dzięki podziałowi uczniów na budynki zwiększył się komfort nauki uczniów 

niepełnosprawnych w klasach. 

W 2020 r. Fundacja podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

umowę w sprawię realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który potrwa do 

30.06.2021 r. W ramach podpisanej umowy Fundacja otrzymała środki finansowe przeznaczone 

na realizacje programu.  Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w programie 

wzięło udział 10 beneficjentów, którzy w latach ubiegłych ukończyli szkoły prowadzone przez 

Fundację. Program „Rehabilitacja 25 plus” pozwolił na utrzymaniu samodzielności i zapewnieniu 

wsparcia niezależności w życiu społecznym oraz możliwość z korzystania z całodziennej opieki 

oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i zawodowej. Uczestnicy programu tak jak 

wychowankowie Fundacji, korzystali z różnych form terapii, wsparcia psychologicznego , 

uczęszczali na zajęcia z warsztatów kulinarnych, sztuki użytkowej, zajęć muzycznych, 

teatralnych i tanecznych. W związku z uczestnictwem w programie Fundacja , aby zapewnić 

codzienny dowóz uczestników programu wynajęła dodatkowo dwa samochody, zatrudniła 

kierowców do przewozu beneficjentów oraz w pełni doświadczonych terapeutów i 

rehabilitantów. 

W 2020 r. 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 2020 r. w ramach Zielonej Szkoły odbyła się sześciodniowa wycieczka nad morze do 

miejscowości Puck. Wzięło w niej udział aż 142 uczestników. W pierwszym dniu po przyjeździe 

nasi wychowankowie wraz z opiekunami i rodzicami, pod opieką przewodnika,  rozpoczęli 

zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta Puck takich jak: zegar słoneczny, Pomnik Generała 

Józefa Hellera, Stary Rynek, Gotycki Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ławeczkę 

Generała Mariusza Zaruskiego, molo. Tego samego dnia w ramach ścieżki proekologicznej 

uczestnicy sprzątali plażę. Miało to na celu uświadomienie dzieciom, że ochrona środowiska jest 

obowiązkiem każdego człowieka. W kolejnych dniach nasi wychowankowie udali się do Gdyni 

gdzie zwiedzali: Muzeum Marynarki Wojennej, okręt ORP „Błyskawica” oraz cieszące się 
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największym zainteresowaniem Akwarium Gdyńskie – ogród zoologiczny działający w 

strukturach Morskiego Instytutu Rybackiego. Kolejną atrakcją był spacer po Sopockim molo. Po 

powrocie do Pucka udali się na plażę, na której odbył się konkurs budowli z piasku, gry i zabawy 

z piłką, zbieranie muszelek. Następnego dnia odwiedzili Hel oraz Fokarium i Muzeum Obrony 

Wybrzeża. Po powrocie do hotelu czekał na uczestników pyszny obiad. Każdy wieczór spędzony 

nad morzem przynosił mnóstwo atrakcji w formie grilla, dyskotek oraz spacerów brzegiem morza 

przy zachodzącym słońcu. 

14.02.2020 WALENTYNKI Dnia 14 lutego 2020 wszyscy uczniowie ,,Dzień 
Świętego Walentego‘’ świętowali w Szkole w 
Umianowicach. Z okazji tego święta tradycyjnie została 
przygotowana specjalna ,,Poczta Walentynkowa” oraz 
dyskoteka zorganizowana na pięknie udekorowanej 
świetlicy. Podczas zabawy nie zabrakło atrakcji 
związanych ze świętem zakochanych, do których 
należały: rozdawanie kartek walentynkowych, taniec na 
gazecie i inne liczne konkursy. Zwycięscy oraz 
uczestnicy konkursów otrzymali słodkie upominki i 
dyplomy pamiątkowe. W tym roku towarzyszyli nam 
uczniowie klas IV-VIII z Szkoły Podstawowej w Kijach, 
swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy 
Kije Pan Tomasz Socha. Ciekawą atrakcja tegorocznych 
walentynek była także fotobudka, przygotowana przez 
nauczycieli naszej placówki w której każdy chętny mógł 
zrobić sobie zdjęcie. Nie obyło się oczywiście bez 
grupowego pamiątkowego zdjęcia.  

08.03.2020 MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ KOBIET 

 

Dnia 8 marca w Pińczowskim Domu Kultury 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jak co 
roku obchody tego święta w naszej szkole miały 
niezwykle uroczysty charakter. Uczniowie wraz z 
wychowawcami przygotowali z tej okazji bardzo miłą 
niespodziankę dla pań. Była nią okolicznościowa 
akademia, w czasie której zaprezentowany został przez 
wychowanków żartobliwy montaż słowno-muzyczny 
pod tytułem „Modna Kobieta” oraz pokaz najnowszej 
mody szkolnej. Całości dopełniły zabawne scenki z 
życia współczesnych pań. Po występie przyszła pora na 
życzenia i wręczenie kwiatów dla wszystkich kobiet. 

01.06.2020 DZIEŃ DZIECKA  W poniedziałek 01.06.2020 r. jak co roku w naszym 
ośrodku odbył się oczekiwany przez wszystkich 
podopiecznych fundacji Miedzynarodowy Dzień 
Dziecka. Ze względu na panującą w tym czasie 
pandemie koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, 



Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce” 
ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-400 Pińczów,  

KRS: 0000406748, NIP: 6621817462, REGON: 260588948 
6 

 

wychowankowie świętowali ten dzień w budynkach 
szkół do których uczęszczają na co dzień.  Z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności przez 
nauczycieli i wychowanków, odbyły się planowane z 
tej okazji grille , dyskoteki jak również liczne konkursy 
i zabawy z nagrodami.  

26.06.2020 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

30.06.2020 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SPECJALNYM                     

PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

31.08.2020 UROCZYSTE 

ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU  

31 sierpnia w przedszkolu rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
Hymnu Państwowego i przemówieniem Pana Dyrektora, 
następnie nauczyciele i pracownicy powitali z radością 
swoich wychowanków.  

01.09.2020 

 

UROCZYSTE 

ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 

 

 

1 września 2020 roku uczniowie naszego Ośrodka 
rozpoczęli kolejny rok szkolny. Ze względu na sytuację 
epidemiczną, powitanie nowego roku szkolnego zostało 
przeprowadzone w dwóch częściach. Uroczystość 
rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Ośrodka i 
odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos 
zabrał Dyrektor Szkoły, który powitał wszystkich 
serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do 
dzieci klas I oraz ich rodziców. Pan Dyrektor 
poinformował wszystkich uczniów i rodziców o 
zasadach bezpieczeństwa i procedurach związanych z 
COVID-19 obowiązujących w naszej szkole. Następnie 
przedstawił wszystkich wychowawców klas, nauczycieli 
i pracowników. 

30.09.2020 DZIEŃ CHŁOPAKA W 

PRZEDSZKOLU 

Dnia 30 września w naszym przedszkolu , odbyła się 
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. W tym dni nasi mali 
chłopcy dostali pełno upominków od swoich koleżanek, 
były to piosenki śpiewane na ich cześć, urocze 
uśmiechy, wspólne tańce, dyplomy, wesołe krawaty i 
słodkie przekąski. Jednak najciekawsze okazały się 
zabawy i konkursy Gdy zbliżał się czas zakończenia 
zabawy, kolorowe balony powędrowały do rąk każdego 
przedszkolaka, by przypominały o tym wspaniałym 
dniu.  

30.09.2020 DYSKOTEKA Z 

OKAZJI DNIA 

CHŁOPAKA 

30 września obchodziliśmy w naszej szkole szczególne 
święto, czyli Dzień Chłopaka. Dziewczynki wraz ze 
swoimi wychowawczyniami obdarowały chłopców 
życzeniami i upominkami. Tego dnia odbyła się także 
dyskoteka, podczas której chłopcy brali udział w 
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różnych konkurencjach Dzień Chłopaka w naszej szkole 
upłynął wszystkim w miłej i radosnej atmosferze.  

14.10.2020 DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

W środę 14.10.2020 w naszej szkole odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość ta 
wyglądała inaczej niż dotychczas, ze względu na 
sytuacje związaną z COVID-19 odbyła się w dwóch 
częściach. Sama uroczystość miała kameralny charakter 
przybyli na nią tylko nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi oraz uczniowie. Na rozpoczęcie 
akademii głos zabrali Pani Prezes oraz Dyrektor. 
Podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie 
nauczycielom i wszystkim pracownikom oraz życzyli 
wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy. Pan Dyrektor 
oraz Pani Prezes nie zapomnieli o wyróżniających się 
pracownikach szkoły i wręczyli im nagrody. O część 
artystyczną zadbali uczniowie  naszej placówki, którzy 
nie tylko dziękowali nauczycielom za codzienną pracę, 
ale także słowa swe okrasili wesołymi wierszykami i 
śpiewem. Na zakończenie reprezentanci Rady Rodziców 
rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne 
upominki. Ten dzień był szczególny, zarówno dla 
pracowników szkoły, jak również dla uczniów. 

04.12.2020 MIKOŁAJKI 4 grudnia uczniowie naszych szkół w Pińczowie i 
Umianowicach  jak również najmłodsi z grupy 
przedszkolnej obchodzili Mikołajki. Na powitanie 
miłego gościa uczniowie w  poszczególnych budynkach 
szkół do których uczęszczają na co dzień przywitali 
długo wyczekiwanego gościa piosenkami, a także 
zapewnili, że byli grzeczni i nie sprawiali kłopotów 
swoim bliskim. Następnie Mikołaj obdarował wszystkie 
dzieci miłymi prezentami, przyjmowanymi z 
nieskrywaną radością. W takim dniu nie mogło 
zabraknąć pamiątkowych zdjęć z wyjątkowym gościem. 

 

Uczniowie Fundacji w 2020r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne 

dyplomy i nagrody: 

1) Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Za co kocham naszą szkołę” 

2) Wojewódzki Turniej w Boccia i Łucznictwie 

 

 

IV. Przychody Fundacji: 
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Ogółem przychody w 2020r. wyniosły:                                              8 635610,66 zł 

w tym: 

a) darowizny                               13 552,00 zł 

w tym wpływ z 1%                                                                           10 342,00 zł 

b) z budżetu Gminy Pińczów                       1 096552,43 zł 

c) ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie                                     7 031 247,47 zł 

d) ze środków PFRON                                                                        300 000,00 zł 

e) pozostałe przychody                                      194 258,76 zł 

f) przychody uzyskane w gotówce              0,00 zł 

 

 

V. Koszty Fundacji:  

Fundacja w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wpisana, że prowadzi działalność gospodarczą. 
W roku 2020 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. 

W 2020r. poniesiono koszty na: 

-  realizację celów statutowych                           8 124 143,08 zł 

   w tym: 

a) zużycie materiałów i energii                               629 127,20 zł 

b) wynagrodzenia                             4 403 576,50 zł 

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                          861 790,27 zł 

d) podatki i opłaty                       2 405,70 zł      

e) usługi obce                  2 085 519,24 zł 

f) amortyzacja                                 126 839,15 zł 

g) pozostałe koszty                       14885,02 zł 

h) koszty poniesione w gotówce      0,00 zł 
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VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:   

1. Na dzień 31.12.2020r. Fundacja zatrudniała 135 pracowników: na podstawie Umowy                    
o pracę - 127 osób oraz 8 osób na  podstawie Umowy Zlecenia. 

2. Fundacja wypłaciła w 2020r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 4 321 492,47 zł                                 
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 82 084,03 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 2020r. wynosił 
291 856,18 zł 

7. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce na dzień 31 grudnia 2020r wynosi  0,00 
zł. 

8. Fundacja na dzień 31 grudnia 2020r. nie posiadała lokat bankowych. 

9. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 533 418,96 zł                                
oraz zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 3 445,16 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. 

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 2020 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała 

obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2020 Fundacja składa Deklarację 

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

termin złożenia jest do 31 stycznia 2021r. oraz Deklarację na podatek dochodowy od osób 

prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2021 r. 
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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 2020 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole: 

1. 21,25,28.02.; 10,17,20,03,2020 r. - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Kielcach . 

2. 16.10.2020 r.- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach . 

3. 07.07.-09.07.2020 r.- Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Oświaty i Infrastruktury 

Społecznej.  

 

 

Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez większych zastrzeżeń.       

          

 

Pińczów, dn 11.06.2021 r. 

 

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji -  Anna Michnicka 

 


