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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina KLIMONTÓW

Powiat SANDOMIERSKI

Ulica UL. S. HELENY HERMAN Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KLIMONTÓW Kod pocztowy 27-640 Poczta KLIMONTÓW Nr telefonu 505-482-322

Nr faksu E-mail fundacja@szlachetne-anioly.pl Strona www www.szlachetne-anioly.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-03-01

2019-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36667080800000 6. Numer KRS 0000666012

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

Małgorzata Basak Prezes Zarządu TAK

Karolina Nowińska Członek Zarządu TAK

Diana Sośniak Członek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Kłak Przewodniczący Rady TAK

Piotr Furtak Członek Rady TAK

Ilona Winiarczyk Członek Rady TAK

FUNDACJA SZLACHETNE ANIOŁY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi poprzez prowadzenie rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, 
leczniczej i zawodowej, 
w szczególności poprzez:
1. Działanie na rzecz wspierania rodzin, w szczególności rodziców osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, oraz z zaburzeniami 
pokrewnymi i zaburzeniami emocjonalnymi we wzmacnianiu ich 
kompetencji i umiejętności wychowawczych.
2. Wspieranie i szkolenie profesjonalistów pracujących z osobami z 
zaburzeniami autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami 
emocjonalnymi.
3. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak 
najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób 
niepełnosprawnych.
4. Promowanie wiedzy z zakresu terapii, edukacji, rehabilitacji dzieci i 
młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością.
5. Zwiększanie dostępności do wiedzy, najnowszych badań i interwencji 
dla rodzin dzieci z deficytami rozwojowymi, niepełnoprawnością 
intelektualną, 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami emocjonalnymi. 
6. Tworzenie lokalnego wsparcia rodzic-rodzic dla trwałego kształcenia i 
wsparcia emocjonalnego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, 
oświaty i wychowania dla dzieci i osób dorosłych, w tym osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, zespołem Aspergera, 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez prowadzenie:
a) przedszkoli,
b) szkół podstawowych,
c) szkół przysposabiających do pracy,
d) szkół zasadniczych,
e) liceów i techników zawodowych,
f) opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem oraz bez 
zakwaterowania,
g) poradni psychologiczno-pedagogicznych,
h) edukacji pozaszkolnej oraz pozaszkolnych form edukacji sportowej, 
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz promocję 
problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych poprzez:
a) prowadzenie portalu internetowego,
b) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli 
dyskusyjnych, konferencji, prelekcji, kampanii społecznych, wystaw, 
wyjazdów turystycznych i innych akcji społecznych, o charakterze 
integracyjnym związanych z celami statutowymi,
c) wydawanie gazet, czasopism, książek, również udostępnianych on-line, 
oraz inną działalność wydawniczą, w tym multimedialną prezentującą 
twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną osób niepełnosprawnych,
d) organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów oraz wystaw 
prac osób niepełnosprawnych.
3. Inspirowanie, popieranie i prowadzenie działalności badawczej i 
naukowej w dziedzinie terapii osób z autyzmem, zaburzeniami 
pokrewnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, oraz osób z 
zaburzeniami emocjonalnymi.
4. Organizowanie pracowni, ośrodków, turnusów rehabilitacyjnych celem 
prowadzenia terapii osób z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi, 
z niepełnosprawnością intelektualną, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi.
5. Organizowanie oraz rzeczowe, finansowe i doradcze wspieranie 
przedsięwzięć w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez 
organizowanie przewozu osób niepełnosprawnych, pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, fundowanie 
terapii, rehabilitacji, pomocy terapeutycznych.
6. Współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi 
oraz innymi podmiotami, fundacjami, stowarzyszeniami czy organizacjami 
pozarządowymi na terenie Rzeczpospolitej, których celem jest działanie na 
rzecz osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami 
emocjonalnymi i ich rodzin.
7. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennego wsparcia jak: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), 
samodzielne mieszkania chronione, rodzinne domy dla osób 
niepełnosprawnych.
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób 
niepełnosprawnych i osób pracujących z nimi.
9. Organizację i promocję wolontariatu.
10. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Szlachetne Anioły w roku 2020 podjęła decyzję o wydaniu kalendarza Fundacji Szlachetne Anioły na rok 2021. 
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Pozyskane środki pieniężne z tego tytułu były przekazane na realizację celów statutowych. 
Firmy, które postanowiły wykupić miejsca reklamowe na kalendarzu 2021 to:
Salon Fryzjersko- kosmetyczny- Exclusive, F.H.U Dachy Stępień (Piotr Stępień), TEL-BOR BORÓW, Dom weselny& Restauracja 
Gościniec, Biuro rachunkowe- Marzanna Kwiecień, Bauer-Wulkanizacja, DIMP Sp. z o.o., P.W. SANDOTECH Robert Kłak, 
OPTOBUDOWA Sp. z o.o..
W związku z sytuacją związaną z panująca pandemią w danym roku cena za miejsce reklamowe na kalendarzu 2021 została 
ustalona w wysokości: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Powyższe firmy za zakupienie miejsce reklamowe na kalendarzu 
na rok 2021 otrzymały CERTYFIKAT wraz z tytułem Szlachetnego Anioła oraz całoroczną reklamę na kalendarzu. Kalendarz został 
rozprowadzony po różnych urzędach, instytucjach.
W 2020 roku Fundacja Szlachetne Anioły podjęła decyzję o wybudowaniu altany drewnianej dla uczniów niepełnosprawnych 
oraz społeczności lokalnej (termin realizacji to początek roku 2021), która będzie zrealizowana ze środków otrzymanych z  1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych.  Altana będzie wielkim udogodnieniem dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 
W ciepłe dni dla uczniów niepełnosprawnych będą odbywać się zajęcia z ogrodnictwa oraz różnego rodzaju wspólne 
uroczystości. Altana została posadowiona na terenie zielonym przy budynku placówek oświatowych prowadzonych przez 
fundację. W 2020 r. z otrzymanego 1% procenta podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na adaptację projektu 
placu zabaw dla wychowanków niepełnosprawnych z Przedszkola Terapeutycznego w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne 
Anioły.  
Fundacja złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek 
szkolnych, złożonych w ramach Programu wieloletniego (Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa) dla: Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Klimontowie przy Fundacji szlachetne anioły, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Klimontowie przy 
Fundacji Szlachetne Anioły. Wyżej wymienione zbiory biblioteczne są szeroko wyposażone w literaturę dla uczniów 
niepełnosprawnych. Możemy znaleźć tam między innymi piękne książki ilustrowane, które bardzo ułatwiają czytanie, ale 
również takie, które będą przydatne starszej młodzieży. Środki finansowe na zakup książek zostały przeznaczone: 80% z 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a 20% pokryła Fundacja Szlachetne Anioły na każdą z w/w szkół.
Fundacja Szlachetne Anioły w roku 2020 prowadziła placówki oświatowe tj: Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy 
Fundacji Szlachetne Anioły, Szkołę Podstawową Specjalną w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły, Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W/w 
placówki oświatowe są prowadzone dla: 
- uczniów z autyzmem w tym zespołem Aspergera, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi,
- dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
Uczniowie, wychowankowie niepełnosprawni w naszych placówkach otrzymują w ramach nauczania zajęcia dydaktyczne, 
zajęcia rewalidacyjne, które obejmują: terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, pedagogiczną, terapię usprawniania 
psychomotorycznego oraz Integracji Sensorycznej. Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły :
Dla wychowanków przedszkola został zakupiony monitor interaktywny wraz z bezprzewodową podstawką mobilną, projektor, 
laptop i kserokopiarka. Monitor interaktywny służy do prezentowania zgadywanek, filmów i obrazków. Na ekranie można 
modyfikować treść oraz dostosowywać zadania do wieku. Monitor interaktywny wyposażony jest w osłonę hartowaną, dzięki 
której dzieci będą mogły w pełni bezpiecznie korzystać z tego udogodnienia na zajęciach. Zakupiono również m.in.: fotelik 
ortopedyczno-rehabilitacyjny ze stabilizacją pleców oraz pomoce dydaktyczne.
Na terenie zielonym przy budynku Przedszkola Terapeutycznego w miesiącu grudniu powstał piękny plac zabaw. 
Wychowankowie z niecierpliwością czekały na ciepłe dni, kiedy w pełni będą mogły cieszyć się zabawą na świeżym powietrzu. 
Plac zabaw będzie służył naszym wychowankom  niepełnosprawnym również  do zajęć usprawniania psychomotorycznego. 
Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły:
Dla uczniów niepełnosprawnych zostały zakupione dwa monitory interaktywne wraz z bezprzewodową podstawką mobilną oraz 
projektor.  Monitory interaktywne służą do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na ekranie można modyfikować treść oraz 
dostosowywać zadania do wieku. W szkole zostały zakupione również sześć tabletów z oprogramowaniem Mówik dla dzieci 
niemówiących wspierające zajęcia logopedyczne oraz alternatywne metody komunikacji. 
Szkoła wzbogaciła się również o pięć laptopów dla uczniów niepełnosprawnych, dwie maszyny do szycia na zajęcia z 
kreatywności oraz krawiectwa. Nabycie umiejętności szycia oraz korzystania z maszyn umożliwi naszym uczniom 
niepełnosprawnym na lepsze funkcjonowanie w domu oraz w społeczności, a być może nawet pracę w tym zawodzie. 
Klasopracownia-kuchnia w szkole wzbogaciła się również o urządzenia kuchenne, które są niezbędne do nabycia umiejętności 
kulinarnych oraz samoobsługi.
Zakupiono dla uczniów niepełnosprawnych m.in. aparat fotograficzny, koło garncarskie dla uczniów niepełnosprawnych na 
zajęcia z kreatywności oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy na zajęcia wychowania-fizycznego, schody do nauki chodzenia, 
poręcze do nauki chodzenia, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, drabinki gimnastyczne, dwa rowery magnetyczne, bieżnię, deski 
rotacyjne, fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny ze stabilizacją pleców, huśtawki terapeutyczne, piłkarzyki, stół do tenisa, 
badminton, maty do ćwiczeń. Został zakupiony sprzęt do wyposażenia sali Integracji Sensorycznej – SI, - wyżej wymienione 
urządzenia są niezbędne dla uczniów niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne oraz do usprawniania psychomotorycznego. 
Poręcze do nauki chodzenia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym przyniosły już pierwsze efekty, ponieważ jeden z uczniów 
już zaczął z pomocą terapeutek stawiać pierwsze kroki. 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak innych odbiorców

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

150

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zostały zakupione meble do sal lekcyjnych na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych oraz pomoce dydaktyczne.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły:
Dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy  został zakupiony monitor interaktywny wraz z 
bezprzewodową podstawką mobilną oraz projektor.  Monitor interaktywny służy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na 
ekranie można modyfikować treść oraz dostosowywać zadania do wieku. 
Szkoła wzbogaciła się również o laptop dla uczniów niepełnosprawnych, kserokopiarkę, koło garncarskie, stół do tenisa oraz w 
sprzęty sportowe takie jak: bieżnia elektryczna, orbitrek, masażer  programowy, rower magnetyczny, wioślarz powietrzny, 
platforma wibracyjna. Zakup sprzętów rehabilitacyjnych ma za zadanie usprawnić psychomotorykę uczniów niepełnosprawnych.
Działalność placówek oświatowych w roku 2020  była zgodna z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia dotyczące pandemii 
COVID-19.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
Fundacja prowadzi Przedszkole Terapeutyczne w 
Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły 
(woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski). 
Przedszkole kształci dzieci z następującymi 
niepełnosprawnościami: a) autyzm 
wczesnodziecięcy, b) autyzm dziecięcy, c) 
autyzm, w tym zespól Aspergera, d) 
niepełnosprawność sprzężona, e) 
niepełnosprawność ruchowa, dziecko 
słabosłyszące Wychowankowie przedszkola 
korzystają z zajęć dydaktycznych zgodnych z 
podstawą programową oraz zajęć 
rewalidacyjnych dopasowanych zgodnie z 
orzeczeniem o kształceniu specjalnym tj.: terapia 
logopedyczna, terapia AAC alternatywne 
sposoby komunikacji dla uczniów niemówiących, 
terapia Si, terapia psychologiczna, fizjoterapia.

85.10.Z 1 500,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

SZKOŁY PODSTAWOWE Fundacja prowadzi 
Szkołę Podstawową Specjalną w Klimontowie 
przy Fundacji Szlachetne Anioły (woj. 
świętokrzyskie, pow. sandomierski). 
Szkoła kształci uczniów z 
niepełnosprawnościami:
a) niepełnosprawność sprzężona tj. autyzm i 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym, 
b) niepełnosprawność sprzężona tj. autyzm i 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
znacznym, 
c) niepełnosprawność sprzężona tj. 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
znacznym i niepełnosprawność ruchowa 
d) niepełnosprawność sprzężona tj. 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym i autyzm, 
e) niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym,
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Zespół 
rewalidacyjno-wychowawczy rozpoczął 
działalność przy Szkole Podstawowej Specjalnej 
w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły 
od 01.09.2019 r. dla uczestników z głębokim 
upośledzeniem w wieku od 3 lat do 25 lat.

85.20.Z 0,00 zł
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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. 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

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

1 58.19.Z

SPRZEDAŻ KALENDARZY ROCZNYCH WRAZ Z MODUŁAMI REKLAMOWO-PROMOCYJNYMI. 
Działalność Fundacji polegała na wydaniu kalendarza na rok 2021. Kalendarze prezentują 
prace plastyczne naszych uczniów ze szkół, to jest szkoły podstawowej i szkoły 
przysposabiającej do pracy, oraz wychowanków z przedszkola. Pozyskano łącznie 9 
reklamodawców (część z nich wykupiła więcej niż jeden moduł reklamowy), którzy mogli 
zaprezentować swoje wizytówki firm na kalendarzu. Kalendarze zostały następnie 
rozkolportowane wśród firm i urzędów, gwarantujących możliwie największą ekspozycję 
materiałów promocyjnych wśród potencjalnych odbiorców reklam.

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO 
PRACY 
Fundacja prowadzi Szkołę Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy przy Fundacji 
Szlachetne Anioły (woj. świętokrzyskie, pow. 
sandomierski). Szkoła kształci wychowanków z 
następującymi niepełnosprawnościami
a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym; 
b) niepełnosprawność sprzężona: 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
znacznym oraz niepełnosprawność ruchowa;
c) niepełnosprawność sprzężona tj. 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym oraz niepełnosprawność 
narządu ruchu; 
d) niepełnosprawność sprzężona tj. 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym oraz autyzm;
Uczniowie szkoły korzystają z zajęć 
dydaktycznych zgodnych z podstawą 
programową oraz zajęć rewalidacyjnych 
dopasowanych zgodnie z orzeczeniem o 
kształceniu specjalnym tj.: terapia logopedyczna, 
terapia AAC alternatywne sposoby komunikacji 
dla uczniów niemówiących, terapia Si, terapia 
psychologiczna, fizjoterapia.

85.32.C 0,00 zł
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13 801,87 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 186 779,70 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) 1 242 535,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 209 346,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 13 000,00 zł

d) przychody finansowe 8 808,03 zł

e) pozostałe przychody 11 381,02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 764,65 zł

2.4. Z innych źródeł 20 189,05 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 186 779,70 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:

0,00 zł

3 060,00 zł

5 704,65 zł

0,00 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)

13 000,00 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 22 566,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 10 601,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 500,00 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: 1 212 774,22 zł 1 500,00 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

1 186 779,70 zł 1 500,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

2 398,50 zł

0,00 zł

14 486,80 zł

9 109,22 zł 0,00 zł

1 Projekt adaptacji placu zabaw dla Przedszkola Terapeutycznego 1 500,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 10 601,50 zł

0,00 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

29 761,05 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

31 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)

17,00 etatów

0 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)

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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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 678 868,88 zł

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

678 868,88 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)

0,00 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)  

3 327,78 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

678 868,88 zł

622 266,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

38 500,00 zł

- inne świadczenia 18 102,12 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 678 868,88 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

0,00 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)

Brak uwag

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)

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

1 Szkoła Podstawowa 
Specjalna w Klimontowie 
przy Fundacji Szlachetne 
Anioły

Edukacja młodzieży dzieci 
niepełnosprawnych. Wspieranie 
rodzin osób z 
niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w 
Sandomierzu

681 130,22 zł

2 Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy w 
Klimontowie przy Fundacji 
Szlachetne Anioły

Edukacja wychowanków 
niepełnosprawnych. Wspieranie 
rodzin osób z 
niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w 
Sandomierzu

265 347,00 zł

3 Przedszkole Terapeutyczne w 
Klimontowie przy Fundacji 
Szlachetne Anioły

Edukacja dzieci 
niepełnosprawnych. Wspieranie 
rodzin dzieci z 
niepełnosprawnościami.

Gmina Klimontów 240 302,48 zł

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

7 600,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Basak
Karolina Nowińska
Diana Sośniak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-24
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