Błażowa, dn. 06 października 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII
za rok 2015
Podstawa prawna:




Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

I. Kwestie formalno–prawne
1. Nazwa fundacji:

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

2. Adres siedziby:

ul. Armii Krajowej 30, 36-030 Błażowa

3. Aktualny adres do korespondencji:

ul. Armii Krajowej 30, 36-030 Błażowa

4. Adres poczty elektronicznej:

pchip@pchip.org.pl

5. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

26.06.2015 r.

6. Numer KRS:

0000563593

7. REGON:

361864117

8. NIP:

8133705608

9. Okres sprawozdawczy:

od dnia 13.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

10. Zarząd Fundacji:
- Alina Goldmann
- Krzysztof Dabrowski

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu

11. Rada Fundacji:
Stan na 13.05.2015 r.:
- Aleksandra Flejszar
- Anna Skórska
od 31.08.2015 r.:
- Ryszard Król
- Anna Skórska

- Przewodnicząca Rady Fundacji
- Członek Rady Fundacji
- Przewodniczący Rady Fundacji
- Członek Rady Fundacji

PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII
ul. Armii Krajowej 30, 36-030 Błażowa
KRS 0000563593 | NIP 8133705608 | REGON 361864117

Strona | 1

12. Cele statutowe Fundacji:
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
pożytku publicznego.
2. Szczegółowe cele działalności Fundacji:
a) ochrona i promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako
wartości społecznej;
b) pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia dla
członków rodzin osób niepełnosprawnych;
c) utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
d) pomoc w finansowaniu kosztów hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
e) zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym m. in. z hipoterapii,
dogoterapii/kynoterapii, onoterapii i felinoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami
i wadami rozwojowymi;
f) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych,
sportowych, rekreacyjnych, które:
 mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
g) popieranie i upowszechnianie hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii
i felinoterapii jako metod rehabilitacyjnych w schorzeniach i wadach rozwojowych
u dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych;
h) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych mieszkańców z obszarów
wiejskich i miejskich oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej;
j) działania na rzecz aktywizacji społecznej oraz zwiększenia aktywności fizycznej osób
starszych; integracja międzypokoleniowa;
k) rozszerzanie dostępności do usług społecznych dla osób starszych m.in. opiekuńczych,
kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych;
l) działalność charytatywna;
m) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
n) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez realizację programów profilaktycznych, uwrażliwiających na problem
przemocy w rodzinie;
o) promowanie działań służących wzmacnianiu więzi rodzinnych i pozytywnego
rodzicielstwa;
p) promocji zatrudnienia, wsparcia rozwoju oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz osób z problemami adaptacji społecznej;
q) upowszechnianie turystyki, sportu oraz wypoczynku, w szczególności w środowisku
osób dotkniętych schorzeniami i wadami rozwojowymi;
r) rozwój i popularyzacja sportów konnych, parajeździectwa, parapowożenia, rekreacji
i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie
swojego działania;
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s) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;
t) pomoc społeczna – podniesienie poziomu życia osób starszych, dzieci i młodzieży
poprzez tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań w ramach realizacji
i upowszechniania opracowanych programów;
u) organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej i umysłowej dzieci, młodzieży i dorosłych;
v) upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia
codziennego oraz promocji zdrowia i aktywnego spędzana czasu wolnego;
w) wspieranie i prowadzenie działań promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl
życia oraz ukazujących zagrożenia używania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych;
x) działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie
programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
y) organizowanie i uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa
sportowego: zawodach jeździeckich, zawodach w powożeniu zaprzęgami, rajdach
konnych, pokazach itp.;
z) ekologia i ochrona środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrona praw
zwierząt oraz udzielanie pomocy zwierzętom realnie zagrożonym, ochrona dziedzictwa
przyrodniczego;
aa) kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw proekologicznych
i wrażliwości na przyrodę;
bb) promowanie metod jeździectwa naturalnego i naturalnych metod komunikacji
z koniem oraz inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie różnorodnych działań
zmierzających do ich popularyzacji. Działania te zmierzają do poprawy warunków
bytowania koni, ich ochrony oraz zmniejszania i eliminacji agresji w społeczeństwie
zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi;
cc) popularyzacja i rozwój turystyki, ekoturystyki, rekreacji jeździeckiej, rowerowej
i pieszej;
dd) doskonalenie wiedzy i umiejętności terapeutów oraz innych osób związanych
z hipoterapią, dogoterapią/kynoterapią, onoterapią, felinoterapią i jeździectwem;
ee) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich
aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej,
podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowanie
nad nimi opieki i udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji;
ff) objęcie terapią oraz rehabilitacją jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów;
gg) troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych;
hh) prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na
styku kultury, terapii i pomocy społecznej;
ii) włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym
czynne ich uczestnictwo w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa
narodowego i kulturowego;
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jj) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
kk) edukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza
kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o historii,
tradycji i kulturze regionu Podkarpacia;
ll) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form
dyskryminacji;
mm) krzewienie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowanie
tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie i poszanowanie osobistej
odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;
nn) kultywowanie tradycji polskich oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz
obronności państwa;
oo) organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji;
pp) gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań
statutowych.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych
1. Fundacja realizowała swoje działania statutowe we współdziałaniu z innymi organizacjami
pozarządowymi.
2. Fundacja opierała swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków.
3. Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
4. Fundacja nie przyjmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenia działalności statutowej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa;
b) współpracy ze środowiskiem nauki i praktyki oraz instytucjami państwowymi, a także
organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;
c) zawierania umów partnerskich, służących działalności statutowej;
d) promowania dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i upowszechnianiu
holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i społecznej osób
niepełnosprawnych, oraz inspirowania prac naukowo-badawczych i działalności
oświatowej w tej dziedzinie;
e) podejmowania przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie imprez, w
tym imprez integracyjnych i sportowych;
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f) organizowania, prowadzenia i zlecania terapii i rehabilitacji dzieci, i młodzieży
niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii oraz dogoterapii/kynoterapii,
onoterapii i felinoterapii;
g) organizowania zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną
do udziału w zawodach specjalnych i paraolimpiadach;
h) prowadzenia sportowych zespołów ćwiczebnych;
i) prowadzenia zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym wycieczek pieszych, konnych
i rowerowych oraz warsztatów tematycznych;
j) prowadzenia nauki jazdy konnej oraz nauki powożenia zaprzęgami dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie;
k) organizowania pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych,
prowadzenie grupy;
l) organizowania turnusów rehabilitacyjnych, zajęć, imprez i obozów integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych;
m) organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu
hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii, felinoterapii, jeździectwa i powożenia
oraz aktywizacji społeczno-zawodowej;
n) organizacji szkoleń, prelekcji, sympozjów, zgrupowań treningowych i innych form
działalności, mających na celu propagowanie idei jeździectwa;
o) organizowania i współorganizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych
i promocyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu
przemocy wobec zwierząt;
p) organizowania wolontariatu dzieci i młodzieży na rzecz społeczności lokalnej regionu;
q) prowadzenia szeroko pojętej edukacji społeczeństwa na temat metod komunikacji
i eliminacji agresji, wobec zwierząt a także ludzi względem siebie, na przykładzie
współpracy ze zwierzętami oraz prowadzenie i stałe wzbogacanie ośrodka
informacyjnego o jeździectwie naturalnym, komunikacji z koniem oraz poprawy
warunków życia koni w świecie ludzi;
r) organizowania szkoleń i pokazów zmierzających do popularyzacji naturalnych metod
komunikacji z koniem, podnoszenia umiejętności jeździeckich i budowania
przyjacielskich więzi ze zwierzętami;
s) prowadzenia zajęć i terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej (zabawowa,
plastyczna, muzyczna, muzyczno-ruchowa i inna);
t) prowadzania działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
u) pozyskiwania, zarządzania i rozdzielania funduszy, darów materialnych
i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
v) pozyskiwania środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie
zbiórek, kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz umieszczaniu reklam
różnych firm na strojach sportowych, banerach, plakatach, ulotkach, stronie
internetowej itp.;
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w) organizowania i prowadzenia działań na rzecz tolerancji oraz dialogu
międzykulturowego;
x) organizowania oraz wspierania za pomocą środków pieniężnych jak i rzeczowych
przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
y) skupiania wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w
kraju i za granicą zainteresowanych i wspierających jej cele;
z) sfinansowania budowy, wyposażenia i działania ośrodka hipoterapii i parajeździectwa
dla osób niepełnosprawnych;
aa) sfinansowania nabycia obiektów, sfinansowania niezbędnych prac adaptacyjnych oraz
wyposażenia tych obiektów w sprzęt i elementy niezbędne do prowadzenia
hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii, felinoterapii i parajeździectwa;
bb) skupiania wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów,
instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii,
dogoterapii/kynoterapii, onoterapii i felinoterapii jedną z dróg pomocy dzieciom
dotkniętym chorobą;
cc) informowania o możliwościach hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii
i felinoterapii środowiska lekarzy, terapeutów i pacjentów;
dd) współpracy z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi podobną
działalność;
ee) zrzeszania organizacji i ośrodków prowadzących hipoterapię dogoterapię/kynoterapię,
onoterapię i felinoterapię, parajeździectwo i parapowożenie z Polski i z zagranicy;
ff) współpracy z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi
i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi,
poprzez wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski
i z zagranicy;
gg) prowadzenia działalności naukowej, publicystycznej i wydawniczej związanej z pomocą
osobom niepełnosprawnym w szczególności propagującej hipoterapię oraz
dogoterapię/kynoterapię, onoterapię i felinoterapię;
hh) organizowania akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód
przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.
2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) podejmowania przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie imprez,
w tym imprez integracyjnych i sportowych;
b) organizowania, prowadzenia i zlecania terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii oraz dogoterapii/kynoterapii,
onoterapii i felinoterapii;
c) organizowania zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną
do udziału w zawodach specjalnych i paraolimpiadach;
d) prowadzenia sportowych zespołów ćwiczebnych;
e) prowadzenia zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym wycieczek pieszych, konnych
f) i rowerowych oraz warsztatów tematycznych;
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g) prowadzenia nauki jazdy konnej oraz nauki powożenia zaprzęgami dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie;
h) organizowania pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych,
prowadzenie grupy;
i) organizowania turnusów rehabilitacyjnych, zajęć, imprez i obozów integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych;
j) organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu
hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii i felinoterapii oraz aktywizacji
społeczno-zawodowej;
k) organizacji szkoleń, prelekcji, sympozjów, zgrupowań treningowych i innych form
działalności, mających na celu propagowanie idei jeździectwa;
l) organizowania i współorganizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych
i promocyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu
przemocy wobec zwierząt;
m) prowadzenia szeroko pojętej edukacji społeczeństwa na temat metod komunikacji
i eliminacji agresji, wobec zwierząt a także ludzi względem siebie, na przykładzie
współpracy ze zwierzętami oraz prowadzenie i stałe wzbogacanie ośrodka
informacyjnego o jeździectwie naturalnym, komunikacji z koniem oraz poprawy
warunków życia koni w świecie ludzi;
n) organizowania szkoleń i pokazów zmierzających do popularyzacji naturalnych metod
komunikacji z koniem, podnoszenia umiejętności jeździeckich i budowania
przyjacielskich więzi ze zwierzętami;
o) prowadzenia zajęć i terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej (zabawowa,
plastyczna, muzyczna, muzyczno-ruchowa i inna);
p) prowadzania działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
q) pozyskiwania środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie
zbiórek, kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz umieszczaniu reklam
różnych firm na strojach sportowych, banerach, plakatach, ulotkach, stronie
internetowej itp.;
r) organizowania i prowadzenia działań na rzecz tolerancji oraz dialogu
międzykulturowego;
s) prowadzenia działalności naukowej, publicystycznej i wydawniczej związanej z pomocą
osobom niepełnosprawnym w szczególności propagującej hipoterapię oraz
dogoterapię/kynoterapię, onoterapię i felinoterapię.
6. Główne zdarzenia prawne i działania o skutkach finansowych w 2015 roku
1) Stworzenie strony internetowej pod adresem www.pchip.org.pl, na której zamieszczane
są wszelkie informacje o Fundacji oraz o działaniach Fundacji.
2) Projekt pn. „Galop żółtych sznurowadeł” – w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego
„Równać Szanse 2015” współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności przy współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży złożono w dniu
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05 listopada 2015 r. Po dokonaniu oceny przez komisję konkursową projekt nie otrzymał
dofinansowania.
3) W dniu 05 grudnia 2015 r. Fundacja współorganizowała integracyjną Imprezę Mikołajkową
dla dzieci i młodzieży – zdrowych i niepełnosprawnych. Uczestniczyło w niej ponad 50
osób. W ramach programu zorganizowano: konkurs na najładniejszy strój konia i jeźdźca,
ognisko z poczęstunkiem, upominki dla dzieci, gry i zabawy jeździeckie.

III. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie
sprawozdawczym
Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał
1. Fundatorów Fundacji
Nr Uchwały

Data podjęcia

Tytuł

1/2015

13.05.2015 w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji.

2/2015

13.05.2015 w sprawie wyboru członków Rady Fundacji.

3/2015

13.05.2015 w sprawie przyjęcia statutu Fundacji.

2. Rady Fundacji
Nr Uchwały

4/2015

Data podjęcia

Tytuł

31.08.2015 w sprawie wyboru nowych członków Rady Fundacji.

Pełne teksty Uchwał dostępne są w siedzibie Fundacji PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII
pod adresem 36-030 Błażowa, ul. Armii Krajowej 30.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w okresie sprawozdawczym
1. INFORMACJA O PRZYCHODACH ORGANIZACJI
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z
rachunkiem wyników /zysków i strat):
a) przychody z działalności nieodpłatnej:
b) przychody z działalności odpłatnej:
c) przychody z działalności gospodarczej:
d) przychody finansowe:
e) pozostałe przychody (inne przychody operacyjne):
2. INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORGANIZACJI
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych
w tym: b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
w tym: d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub
wynajem składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł (m.in. darowizny niefinansowe):

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

V. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
statutowej
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
statutowej
w tym:
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

21,12 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
21,12 zł
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VI. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione w okresie sprawozdawczym
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy:

0 osób

(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już
zatrudnione w organizacji)

1.2. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej:
2. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
2.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy:

0 osób

TAK

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

VII. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym:
a) z tytułu umów o pracę:
wynagrodzenie zasadnicze
nagrody
w tym:
premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych:
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą:
3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

VIII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w
okresie sprawozdawczym
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
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IX. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku
Bank

Nr rachunku bankowego

Kwota

Raiffeisen Bank Polska S.A.

42 1750 0012 0000 0000 2982 1027

985,57 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A.

23 1750 0012 0000 0000 2982 1078

- 3,03 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A.

36 1750 0012 0000 0000 2982 1232

- 3,03 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A.

14 1750 0012 0000 0000 2982 1337

0,00 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A.

92 1750 0012 0000 0000 2982 1291

0,00 zł

X. Dane o nabytych obligacjach
Fundacja nie nabywała obligacji.

XI. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja nie obejmowała udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

XII. Dane o nabytych nieruchomościach
1. Wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
Nie dotyczy.
2. Przeznaczenie nabytych nieruchomości
Nie dotyczy.

XIII. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Nie dotyczy.
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XIV. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Na aktywa Fundacji składają się:
1. Aktywa trwałe: 0,00 zł
2. Aktywa obrotowe: 979,51 zł (środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach
bankowych: 979,51 zł)

XV. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 20,49 zł i wynikały z:
1. zobowiązania z tyt. PIT: 0,00 zł
2. zobowiązania z tyt. ZUS: 0,00 zł
3. zobowiązania z tyt. CIT: 0,00 zł
4. zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 0,00 zł
5. zobowiązania pozostałe: 20,49 zł
6. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń: 0,00 zł

XVI. Dane o działalności zleconej organizacji przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii nie realizowała zadania zlecone przez
organy jednostek samorządu terytorialnego.
2. Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii nie realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej.
3. Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii nie realizowała zamówień publicznych.

XVII. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych
1. Zobowiązania z tyt. PIT: 0,00 zł
2. Zobowiązania z tyt. ZUS: 0,00 zł
3. Zobowiązania z tyt. CIT: 0,00 zł
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XVIII. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
W 2015 roku Fundacja nie składała deklaracji podatkowych. Deklaracja podatkowa CIT-8
za 2015 rok została złożona do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 31 marca 2016 r.

XIX. Informacja o wszystkich kontrolach przeprowadzonych w fundacji w
okresie sprawozdawczym oraz o ich wynikach
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

Podpisy członków Zarządu:
1. Alina Goldmann – Prezes Zarządu

………………………………………………………………

2. Krzysztof Dabrowski – Członek Zarządu …………………………….………………………………..
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