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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Małopolskie Centrum Hipoterapii
„Zagroda Możliwości”
w roku 2020
A. Dane rejestrowe
1. Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości”, z siedzibą w Krakowie ustanowiona
została 19 czerwca 2019 roku przez Fundatora Ewę Polańską powołana aktem notarialnym
(Repertorium A nr 481/2019) sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Augustyn,
zastępcę notariusza Sylwii Borutowicz-Wieczorek, w dniu 19 czerwca 2019 roku i zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa pod nr KRS Numer KRS: 0000797947
(data wpisu do KRS 07.08.2019) oraz otrzymała numer Regon: 384067015. Numer Identyfikacji
Podatkowej organizacji to: 679-318-80-93. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 7 sierpnia 2019 r.
2. Obecna siedziba Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” znajduje się w Krakowie, przy ulicy Wyżynnej
4W/1.
Adres poczty elektronicznej:



zagroda.mozliwosci@gmail.com,
rehanabiegunach@gmail.com

Adres strony www: www.rehanabiegunach.pl
Adres funpage na Facebook’u:



https://www.facebook.com/ZagrodaMozliwosci
https://www.facebook.com/Konik-na-Biegunach-rehabilitacja-integracja-sensorycznahipoterapia-163543630424742

3.

Fundacja MCH „Zagroda Możliwości” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

4.

Władze statutowe Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi Zarząd
Fundacji, w skład którego wchodzą:




Ewa Polańska-Wachel - Prezes Zarządu Fundacji
Anna Brzoza – Członek Zarządu
Małgorzata Gruszecka – Członek Zarządu

Organem nadzoru Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” jest Rada Fundacji w składzie:




Natalia Biesiada-Myszak
Marek Myszak
Dariusz Burda

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
5.

Celami statutowymi Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” są:
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom
niepełnosprawnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

działalność charytatywna,
ochrona i promocja zdrowia,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
promocja i organizacja wolontariatu,
wspieranie i
kreowanie
działalności
artystycznej, zawodowej
i
kulturalnej
osób
niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych.
h. Popularyzacja, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych w szczególności rozwój jeździectwa
osób niepełnosprawnych
i. Wspieranie organizacji których cele są wspólne z celami Fundacji
6.

Fundacja MCH „Zagroda Możliwości” realizuje swoje cele poprzez:
a. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej
oraz osobom niepełnosprawnym jak i w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
● organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych
umysłowo, fizycznie,
● pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo,
niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
● wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
fizycznie, jak i z ich rodzinami,
● ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń
wobec osób niepełnosprawnych,
● psychoedukację członków rodzin osób niepełnosprawnych
● prowadzenie zajęć integracyjnych oraz organizowanie imprez integrujących środowisko
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
● aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej
b. w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
● pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie a
także osób w podeszłym wieku,
● organizowanie kwest pieniężnych na rzecz ww. Osób,
● organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
● pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
c. w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
● prowadzenie terapii artystycznej i zajęciowej, a w tym organizowanie festiwali,festynów,
konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii
artystycznej i zajęciowej,
● organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności zajęć z zakresu
hipoterapii (przy użyciu koni i kucy) oraz animaloterapii (przy użyciu innych zwierząt),
● organizowanie rehabilitacji i innych form terapii osób niepełnosprawnych umysłowo i
fizycznie,
● organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych w tym w szczególności zajęć rekreacyjnej
jazdy konnej osób zdrowych
● organizowanie i prowadzenie obozów i turnusów rekreacyjnych, integracyjnych w siedzibie i
poza siedzibą Fundacji
● upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań
proekologicznych i rozwoju turystyki
d. w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
● organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć
fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz fizycznie,
● pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo oraz
niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
● wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i
z ich rodzinami,
● ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń
wobec osób niepełnosprawnych,
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● organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, - przyznawanie
stypendiów umożliwiających naukę (naukę jazdy konnej) osobom niepełnosprawnym
umysłowo i fizycznie,
● prowadzenie zajęć integracyjnych oraz organizowanie imprez integrujących środowisko
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
e. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
● organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć
fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
● organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie
działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych umysłowo i fizycznie,
● przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i
fizycznie,
● organizowanie wykładów, kursów, szkoleń i warsztatów
● organizowanie szkoleń zwierząt pod kątem brania udziału w zajęciach rehabilitacyjnych,
● organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych, poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych
● inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie
teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych ludzi niepełnosprawnych
f. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
● organizowanie akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu
● organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym do
pomocy w zajęciach hipoterapeutycznych
● organizowanie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy
● aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej
g. w zakresie wspierania i kreowania działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób
niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
● organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie,
● organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
● ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
h. w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych w szczególności rozwoju
jeździectwa osób niepełnosprawnych poprzez
● organizację i prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich,
● organizację wyjazdów i startu zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych,
● organizację imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych w tym imprez jeździeckich z
udziałem osób niepełnosprawnych
● organizację imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin
● organizacje szkoleń dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub
prowadzących zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych oraz lekarzy, rehabilitantów,
pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w sporcie niepełnosprawnych
Fundacja realizuje swe cele opisane w paragrafie 9 także poprzez:
 Współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej,
 Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami
i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
7.

Fundacja MCH „Zagroda Możliwości” nie prowadzi działalności gospodarczej.

8.
Terenem działania Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Do dnia 31 grudnia 2020 roku Fundacja prowadziła swą działalność
głównie w ośrodku hipoterapeutycznym przy ulicy Zagrody 31 w Rzeszotarach oraz w Gabinecie terapii
dziecięcej „Konik na biegunach” przy ul. Wyżynnej 4W/1 w Krakowie.
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B. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI MCH „ZAGRODA
MOŻLIWOŚCI” W 2020 ROKU
1. Z okazji urodzin Fundacji przeprowadzono szereg nieodpłatne warsztatów dla dzieci i dorosłych:
a. "Wiejskie życie" - E. Polańska,
b. Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców: "Portret na 12 rąk i 16 kopyt." - N. Biesiada – Myszak
c. Warsztaty dla rodziców w formie webinaru: "Postawa to podstawa." – fizjoterapeuta E.
Polańska,
d. Warsztaty dla rodziców w formie webinaru: "Ja? Ja się proszę Pani, nie złoszczę na moje
dziecko." – psycholog A. Żurek
e. Warsztaty dla rodziców w formie webinaru: "Czym jest terapia metodą Tomatisa®?" – mgr U.
Archamowicz.
2. Z okazji urodzin Fundacji przeprowadzono nieodpłatne przesiewowe badania dla dzieci powyżej 6 roku
życia pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchu (APD) prowadzone przez Karolinę Mazur - providera
metody Neuroflow® i terapeutę integracji sensorycznej.
3. Warsztaty „Pędzlem po pastwisku”- zajęcia - utrwalanie wizerunku koni na płótnie, poznawanie
przydatnych technik malarskich i odkrywanie nowych sposobów artystycznego wyrazu - prowadzący
Natalia Biesiada – Myszak.
4. „Moc Możliwości w walce z COVID-19” Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji projektu: 1.12.2020 r. - 31.05.2021 r. Celem
projektu było zapewnienie wsparcia psychologicznego przeciwdziałającego negatywnym skutkom
pandemii wirusa COVID-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań
terapeutycznych. Udział w projekcie był bezpłatny. W Projekcie wzięło udział 15 dzieci zamieszkujących
miasto Kraków lub gminy ościenne mających orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu
przeprowadzono:
 3-godzinne warsztaty psychologiczne dla rodziców/opiekunów w formie webinarów: „Jak
wspierać dziecko emocjonalnie podczas pandemii”. Warsztaty były realizowane dwukrotnie,
jeden z nich w 2020 roku.
 indywidualne konsultacje dla poszczególnych rodzin, zrealizowane stacjonarnie w Gabinecie
“Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Konsultacje realizowane były
trzykrotnie dla każdej rodziny: I konsultacja na początku projektu; II konsultacja - po 2 miesiącach
indywidualnych zajęć psychologicznych dziecka; III konsultacja - po zakończeniu terapii. Czas
przeznaczony na pojedynczą konsultację to 60 min.
 indywidualne zajęcia psychologiczne dla dzieci. W trakcie trwania projektu dla każdego dziecka
zrealizowano 15 spotkań psychologicznych. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w Gabinecie
“Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Czas przeznaczony na
pojedyncze zajęcia psychologiczne to 60 min.
5. Konkurs plastyczny "MOJE SPOTKANIE Z KONIEM" - publikowanie prac podopiecznych Fundacji na
Facebooku w ramach działań w trakcie trwania pandemii.

C. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROMOCYJNE W 2020 ROKU
1. Aktualizacja strony: www.rehanabiegunach.pl;
2. Prowadzenie Fanpage Fundacji na FB: https://www.facebook.com/ZagrodaMozliwosci
3. Nagranie filmików promujących stajnię i udostępnienie ich na kanale Youtube oraz Facebooku:
 "Migotka u kosmetyczki"

"Nadia u fryzjera"

"Świętujemy urodziny"
4. Promocja hipoterapii, film promujący hipoterapię oraz działalność Małopolskiego Centrum Hipoterapii
Zagroda Możliwości. Film powstał we współpracy z p. Dominiką Wilk z intencji rozpowszechniania wiedzy
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o dobrych praktykach w hipoterapii. Film upubliczniony na kanale Youtube, wykonany w ramach
działań w trakcie trwania pandemii.
5. Akcja „Sianko na święta”: rozdawanie wszystkim podopiecznym Fundacji oraz lokalnej społeczności
wiązek sianka z naszej stajni pod obrus wigilijny.
6. Rozprowadzanie gadżetów Fundacji – plecaczki oraz szklane butelki.
7. Pozyskiwanie funduszy poprzez serwis FaniMani.pl - pozyskiwanie środków na cele statutowe.

D.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RAMACH CZĘŚCIOWO ODPŁATNEJ
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Organizacja turnusu stacjonarnego w wakacje - Pilotażowy turnus terapii wymuszonej koniecznością
"Jednoręki Bandyta" dla dzieci z hemiplegią na terenie Zagrody Możliwości prowadzony przez
terapeutów Fundacji, mający na celu usprawnianie ręki wspomagającej

E.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RAMACH ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ

1. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznych: fizjoterapii, terapii ręki, integracji sensorycznej,
terapii psychologicznej.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznej jazdy konnej.
4. Organizacja i prowadzenie zajęć jeździeckich.
5. Organizacja i przygotowanie zimowego Turnusu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego w terminie 25.01.02.02.2020 r. poza siedzibą Fundacji w Bacówce "Biały Jeleń" w Iwkowej.
6. Specjalna oferta na ferie zimowe - organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci: Szkółka jeździecka Kucykowe Przedszkole oraz Końska Podstawówka - zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w
okresie ferii zimowych, czas trwania zajęć - 2 godzin.
7. Organizacja i przygotowanie letnich Turnusów Rekreacyjno Rehabilitacyjnych w terminie 14.08 21.08.2020 oraz 21.08 - 28.08.2020 poza siedzibą Fundacji w Bacówce "Biały Jeleń" w Iwkowej.
8. Specjalna oferta wakacyjna - zajęcia na terenie Zagrody Możliwości: turnus "BARDZO DZIKI ZACHÓD"
oraz SZKÓŁKA JEŹDZIECKA.
9. Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i uczniów „Z wizytą w domu konia”. W programie warsztatów duża
dawka wiedzy i umiejętności potrzebnych w obcowaniu z koniem. Podczas warsztatów zapewniamy
zwiedzanie stajni, czyszczenie konia oraz przejażdżkę konną. Po spotkaniu dzieci umieją odpowiedzieć
na pytania: Jak wygląda życie w stajni? Jak koń spędza wolny czas oraz jakie są jego zwyczaje? Co koń
lubi jeść? Jak pielęgnować konia? Jaki strój powinien posiadać prawdziwy jeździec? Jak koń był
użytkowany kiedyś, a jak to wygląda obecnie? Jak wygląda świat z końskiego grzbietu?
10. Współorganizacja z Polskim Towarzystwem Hipoterapeutycznym:
a. Kurs instruktora hipoterapii - organizacja kursu, wykłady, warsztaty stacjonarne oraz on-line na
kursie - organizacja przez pracowników Fundacji w terminach 15.10.2021 - 25.10.2020,
12.11.2020 - 22.11.2020
b. Organizacja warsztatu doszkalającego dla hipnoterapeutów w formie webinaru - 24 czerwca
2020, „Hipoterapia dziecka z diplegią – studium przypadku”, prowadzący Ewa Polańska.
11. Organizacja imprez okolicznościowych „Szalone końskie urodziny dla dziecka” – urodziny dla dziecka
organizowane w jeździeckim stylu, dzieci spędzają czas na przeróżnych zabawach w stodole, na
świeżym powietrzu oraz na końskim grzbiecie jak najdalej od kanapy, gier komputerowych i telewizora.
W programie są różne gry i zabawy m.in.: skoki na stertę siana, szukanie igły w stogu siana, jazda
taczkami i inne. Prócz tego czyszczenie i karmienie koni oraz przejażdżki konne. Cały program trwa od 2
do 3 godzin, w zależności od ilości dzieci.
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F.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ/INFORMACJA O PRZYCHODACH I
KOSZTACH

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

STAN NA
31.12.2020

Przychody z odpłatnej działalności
statutowej
Wpłaty od osób fizycznych
Wpłaty od pozostałych osób
prawnych
Zbiórki
Dotacje ze źródeł publicznych
Dotacje celowe na projekt
Darowizny rzeczowe
Razem

STAN NA
31.12.2019
502 848,00

20 600,20 przelew

0,00

2 590,00 przelew

0,00

18 010,20 przelew

0,00
0,00
31 680,00
0,00
502 879,68

0,00
0,00
29 255,00 przelew
0,00
70 455,40

Przychody, koszty i wynik w 2019 r. przedstawiały się następująco:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od 01.01.2020 do
31.12.2020

Przychody
Koszty
Zysk

od 01.01.2019 do
31.12.2019

546 257,51
528 515,25

49 855,20
47 016,13
2 795,07

17 742,26

Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych:
STRUKTURA KOSZTÓW

STAN NA
31.12.2020

Cele statutowe
Administracja
Razem

STAN NA
31.12.2019
283 210,21
245 305,04
528 515,25

G.

33696,13
13320,00
47016,13

POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Fundacja MCH „Zagroda Możliwości” zatrudniała 2 pracowników na
stanowiskach:
 Prezes zarządu,
 Członek zarządu.
Łączna kwota wypłaconych przez Fundację w 2020 roku wynagrodzeń i innych świadczeń wyniosła:
WYNAGRODZENIA BRUTTO
Wynagrodzenia
Premie
Dodatki
Razem

2020

2019
240 869,46
3 586,74
0,00
244 456,20

13 281,00
0,00
0,00
13 281,00

Roczne wynagrodzenia wypłacone przez Fundację w 2020 roku członkom Zarządu wyniosły:
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WYNAGRODZENIA BRUTTO
ZARZĄDU

2020

Wynagrodzenia
Premie
Razem

2019
99 210,00
0,00
99 210,00

13 281,00
0,00
13 281,00

Fundacja zawarła w 2020 roku umowy o pracę na następujące kwoty:
UMOWY O PRACĘ

2020

Wynagrodzenia
Premie
Razem

2019
80 505,26
3 586,74
84 092,00

0,00
0,00
0,00

Fundacja zawarła w 2020 roku umowy zlecenia i o dzieło na następujące kwoty:
UMOWY CYWILNO-PRAWNE

2020

Umowy zlecenia
Umowy o dzieło
Razem

2019
61 154,20
0,00
61 154,20

0,00
0,00
0,00

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2020 nie pobierali wynagrodzenia. Fundacja w 2020 roku nie
udzieliła żadnej pożyczki. Środki pieniężne, jakie posiada Fundacja, są ulokowane na rachunkach
złotówkowych w banku Santander Bank Polska oraz w kasie Fundacji.
ŚRODKI PIENIĘŻNE

2020

Środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych

2019
68 667,55

11 327,37

Fundacja w 2020 roku nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego. Fundacja w 2020 roku nie nabyła nieruchomości.
Struktura środków trwałych przedstawia się następująco:

ŚRODKI TRWAŁE
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
Razem

2020

2019
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Wartość aktywów Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” wykazanych na dzień 31 grudnia 2020 roku
wyniosła 159 292,94 złotych. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji wykazanych w bilansie
na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 138 755,61 złotych.
W 2020 roku Fundacja prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe –
projekt „Moc możliwości w walce z Covid-19” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany na przestrzeni 2020 i 2021 roku – rozliczenie
projektu w roku 2021.
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Fundacja regulowała terminowo zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz z tytułu ZUS-u.
Wynik finansowy za rok 2020 w kwocie 17 742,26 złotych Fundacja przeznaczyła na kapitał
zapasowy. Fundacja złożyła deklarację PIT-4R oraz CIT-8 za rok 2020.
Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach:


W 2020 roku nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola zewnętrzna.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:
Prezes Fundacji – Ewa Polańska-Wachel
Członek Zarządu – Anna Brzoza
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