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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji Małopolskie Centrum Hipoterapii 

„Zagroda Możliwości”
w roku 2019

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-sensoryczna-hipoterapia-
163543630424742

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

4.   Władze statutowe Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi Zarząd Fundacji, w
skład którego wchodzą:

 Ewa Polańska - Prezes Zarządu Fundacji

 Anna Brzoza – Członek Zarządu

 Małgorzata Gruszecka – Członek Zarządu

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

 Myszak Natalia

 Myszak Marek

 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:
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a. pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  rodzinnej  oraz  osobom

niepełnosprawnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

b. działalność charytatywna, 

c. ochrona i promocja zdrowia, 

d. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

f. promocja i organizacja wolontariatu, 

g. 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  popularno-     naukowych,

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  2019 roku Fundacja prowadziła swą działalność głównie w ośrodku
hipoterapeutycznym przy ulicy Zagrody 31 w Rzeszotarach.
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B. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI MCH „ZAGRODA

MOŻLIWOŚCI”
1. Projekt  Hipoterapia  osób  niewidomych  i  słabo  widzących  -  stypendium  imienia  Anny  Tańculi:  projekt

realizowany od września 2019 do marca 2020. Beneficjentem projektu był  10-letni chłopiec z orzeczeniem o
niepełnosprawności  sprzężonej  (poważna  wada  wzroku,  mózgowe  porażenie  dziecięce)  oraz  4-letnia
dziewczynka  z  zespołem  Westa  prezentująca  korowe  zaburzenia  widzenia.  Celem  ogólnym  projektu  było
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez popularyzowanie jeździectwa jako formy terapii i rekreacji
osób  niepełnosprawnych.  Cele  szczegółowe:  -  poprawa  reakcji  równoważnych  i  czucia  głębokiego  u
beneficjentów, zwiększenie dostępu do zajęć z udziałem konia dla osób niewidomych i słabowidzących. Całkowity
koszt projektu wyniósł 1350 zł, całość to finansowanie własne Fundacji.
2.

3. Imprezy okolicznościowe:

a. Spotkanie  integracyjne  rodzin  podopiecznych  Fundacji  przy  ognisku:  impreza  związana  z

świętowaniem otwarcia Fundacji, uczestniczyli w niej terapeuci pracujący w ośrodku oraz podopieczni
Fundacji wraz z rodzinami, w plenerze, przy ognisku, przy zastawionym stole prowadzono nieformalne
rozmowy.  Impreza  ukierunkowana  na  budowanie  tożsamości  ośrodka,  nawiązywaniu  relacji  z
podopiecznymi i ich rodzinami.

b. Mikołajki  w Zagrodzie  Możliwości.  Dokładnie  6  grudnia  zorganizowano  wspólne  przygotowywanie

ozdób świątecznych przez dzieci. Spotkanie zgromadziło w świetlicy ośrodka około 30 dzieci wraz z
opiekunami.  Przy wspólnym stole  przygotowywano łańcuchy  choinkowe,  bombki  i  inne ozdoby w
oczekiwaniu na przybycie Mikołaja. Gdy już wszystkie dekoracje były gotowe, dzieci usłyszały przed
stajnią dzwoneczki. Oto nadjechał wozem zaprzągniętym w dwa rumaki najprawdziwszy Mikołaj, a
wraz  z  nim  w  roli  pomocników  elfy.  Z  wozu  wystawał  ogromny  wór  prezentów.  Mikołaj  kolejno
wywoływał  dzieci,  do  każdego  trafił  prezent.  Prezenty  zakupione  zostały  przez  okolicznych
dobroczyńców.

4. Publikacje i materiały:

a. Artykuł  na  blog  rodziców  dzieci  z  Zespołem  Downa  www.trzydwajeden.pl pt.  „Hipoterapia  –  jak

wspomóc rehabilitację ruchową”. 

b. Materiały teoretyczne i graficzne do zajęć szkółki jeździeckiej.

5. Rozpowszechnianie wiedzy na temat hipoterapii:

a. Rozprowadzanie ulotek o dobrych praktykach hipoterapeutycznych.

b. we  współpracy  z  Polskim  Towarzystwem  Hipoterapeutycznym  rozprowadzanie  publikacji

informacyjnych o hipoterapii: 

 „Hipoterapia. Poradnik dla rodziców”

 „Koń i ja. Pytania i odpowiedzi”- Anna Strumińska, Aleksandra Szymańska

C. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROMOCYJNE W 2019 ROKU

1. Aktualizacja strony: www.rehanabiegunach.pl;

2. Prowadzenie Fanpage Fundacji na FB: https://www.facebook.com/ZagrodaMozliwosci

3. Akcja „Sianko na święta”: rozdawanie wszystkim podopiecznym Fundacji oraz lokalnej społeczności wiązek 

sianka z naszej stajni pod obrus wigilijny.

D. INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RAMACH CZĘŚCIOWO ODPŁATNEJ
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
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1. Projekt „Mamy na koń” od października 2019 roku

Projekt  realizowany  od  listopada  2019  roku  w  trybie  ciągłym.  Beneficjentami  projektu  są  mamy  naszych
podopiecznych - dzieci niepełnosprawnych. Dotychczas w projekcie wzięło udział 5 mam. Cel ogólny projektu: -
wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. Cele szczegółowe: promocja zdrowego stylu życia wśród mam dzieci z
zaburzeniami rozwoju - kształtowanie dobrostanu wśród mam dzieci z zaburzeniami rozwoju. Całkowity koszt
projektu  wyniósł  8500  zł,  z  czego  1700  zł  to  finansowanie  własne  Fundacji.  Projekt  jest  w  dalszym  ciągu
realizowany. Dwie uczestniczki projektu uczestniczą obecnie w kursie na instruktora hipoterapii i chcą częściowo
związać swe życie z tym zawodem.

E. INFORMACJA O DZIAŁANIACH W RAMACH ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ

1. Organizacja i prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.

2. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznej jazdy konnej.

3. Organizacja i prowadzenie zajęć jeździeckich.

4. Organizacja i przygotowanie Turnusu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego.

5.    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?

5. Współorganizacja  z  Polskim  Towarzystwem  Hipoterapeutycznym  warsztatów  doszkalających  dla

hipoterapeutów „Hipoterapia - model neurofizjologiczny” – 8.12.2019 r.

6. 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
31.12.2018

STAN NA
31.12.2019

Przychody z odpłatnej działalności 
statutowej

0,00 20 600,20 przelew

Wpłaty od osób fizycznych 0,00 2 590,00 przelew
Wpłaty od pozostałych osób 
prawnych

0,00 18 010,20 przelew

Zbiórki 0,00 0,00
Dotacje ze źródeł publicznych 0,00 0,00
Dotacje celowe na projekt 0,00 29 255,00 przelew
Darowizny rzeczowe 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

Przychody, koszty i wynik w 2019 r. przedstawiały się następująco: 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2018 do
31.12.2018

od 01.01.2019 do
31.12.2019

Przychody 0,00 49855,2
Koszty 0,00 47016,13
Zysk 0,00 2795,07

Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych:

STRUKTURA KOSZTÓW STAN NA
31.12.2018

STAN NA
31.12.2019

Cele statutowe 0,00 33696,13
Administracja 0,00 13320,00
Razem 0,00 47016,13

G. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja MCH „Zagroda Możliwości” zatrudniała 2 pracowników na 
stanowiskach:

 Prezes zarządu, 

 Członek zarządu.

Łączna kwota wypłaconych przez Fundację w 2019 roku wynagrodzeń i innych świadczeń wyniosła:

WYNAGRODZENIA BRUTTO 2018 2019

Wynagrodzenia 0,00 13281,00
Premie 0,00 0,00
Dodatki 0,00 0,00
Razem 0,00 13281,00

Roczne wynagrodzenia wypłacone przez Fundację w 2019 roku członkom Zarządu wyniosły:
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WYNAGRODZENIA BRUTTO

ZARZĄDU
2018 2019

Wynagrodzenia 0,00 13281,00
Premie 0,00 0,00
Razem 0,00 13281,00

Fundacja zawarła w 2019 roku umowy zlecenia i o dzieło na następujące kwoty:

UMOWY CYWILNO-PRAWNE 2018 2019

Umowy zlecenia 0,00 0,00
Umowy o dzieło 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2019 nie pobierali wynagrodzenia. Fundacja w 2019 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 2018 2019

Rachunek złotówkowy 0,00 8522,98
Środki pieniężne w kasie 0,00 2804,39
Środki pieniężne w drodze 0,00 0,00
Razem 0,00 11327,37

Fundacja w 2019 roku nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja w 2019 roku nie nabyła nieruchomości.

Struktura środków trwałych przedstawia się następująco:

ŚRODKI TRWAŁE 2018 2019

Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
Środki transportu 0,00 0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

Wartość aktywów Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” wykazanych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła
36  047,57 złotych.  Wartość zobowiązań  i  rezerw  na zobowiązania  Fundacji  wykazanych w bilansie  na  dzień  31
grudnia 2019 roku wyniosła 33 252,50 złotych.

W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Fundacja regulowała terminowo zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz z tytułu ZUS-u.

Wynik  finansowy  za  rok  2019  w  kwocie  2  795,07 złotych  Fundacja  przeznaczyła  na  kapitał  zapasowy.
Fundacja złożyła deklarację PIT-4R oraz CIT-8 za rok 2019.

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10 000
euro.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach:

 W 2019 roku nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola zewnętrzna.
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Załącznik nr 1: wykaz protokołów z posiedzeń Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” oraz z posiedzeń Rady Fundacji w
2019 roku

Załącznik nr 2: Uchwała zatwierdzająca Sprawozdania Fundacji MCH „Zagroda Możliwości” za rok 2019.
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