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Bydgoszcz, 14.03.2013 

 

Ramowe sprawozdanie merytoryczne 

Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek” 

    za 2012 rok        
 

Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 
 

1. Informacje o instytucji: 

Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” 

ul. Gdańska 173-175  Bydgoszcz 85-674 
Stowarzyszenie zostało utworzone 9.02.1995 roku i zarejestrowane 28.03.1995 roku. 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 22.07.2002 

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 2.11.2007 roku. 

KRS 0000120586 

REGON 091192649 

NIP 967-005-9276 

Miejsce prowadzenia zajęć:  
Do 30.09.2012: 

Ośrodek Rekreacji Konnej 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku 

ul. Konna 10  

Bydgoszcz 

od 1.10.2012: 

Jarużyn 

ul. Kolonia 33 

oraz do 30.11 2012 roku w Gogolinku 

Adres korespondencyjny:    

ul. Wyspiańskiego 10   

Niemcz 86-032 

Strona internetowa:              

www.hipoterapia.republika.pl 

e-mail:                                      

hipoterapia.bydgoszcz@poczta.onet.pl 

Zarząd: 
 Ewa Ziętak – prezes  727-912-331      
 Andrzej Matczak - wiceprezes  
 Rafał Orłowski - wiceprezes  
 Violetta Pociask – sekretarz 
 Joanna Cywińska – skarbnik 727-912-332 

 

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO  HIPOTERAPEUTYCZNE 
„MYŚLĘCINEK” 

ul. Gdańska 173-175 
85-674 Bydgoszcz 

tel.kont.0-727-912-331 
www.hipoterapia.republika.pl 
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Komisja Rewizyjna: 
 Zbigniew Pietruszewski – przewodniczący 
 Barbara Rettig  
 Ryszard Kuryło 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa: 

§ 12 

 

Celem Towarzystwa jest: 

1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

2) ochrona i promocja zdrowia 

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

6) promocja i organizacja wolontariatu. 

§ 13 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

1) upowszechniania wiedzy na temat hipoterapii jako skutecznej metody oddziaływania 

psychosocjologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego w wybranych schorzeniach oraz 

wiedzy na temat niepełnosprawności i profilaktyki zdrowotnej, realizowane poprzez: 

a) organizowanie odczytów, spotkań, imprez promocyjno – reklamowych;  

b) wydawanie informatorów, biuletynów dla członków Towarzystwa i osób zawodowo 

związanych z terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2) organizowania integracyjnych zabaw, imprez rekreacyjnych, imprez sportowych dla członków 

Towarzystwa i ich rodzin. 

3) promocji i organizacji wolontariatu. 

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

1) prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, głównie metodą hipoterapii i 

terapeutycznej jazdy konnej. 

2) upowszechniania wiedzy na temat hipoterapii jako skutecznej metody oddziaływania 

psychosocjologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego w wybranych schorzeniach oraz 

wiedzy na temat niepełnosprawności i profilaktyki zdrowotnej, realizowane poprzez: 

a) organizowanie szkoleń, kursów, praktyk zawodowych, konferencji, sympozjów dla osób 

zawodowo związanych ze środowiskiem niepełnosprawnych, w tym terapeutów; 

b) wydawanie czasopism, książek i filmów. 

3) organizowania integracyjnych imprez rekreacyjnych i sportowych dla osób nie zrzeszonych w 

Towarzystwie. 

4) organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z deficytami zdrowotnymi na turnusach 

rehabilitacyjnych, integracyjnych obozach, biwakach i wycieczkach krajoznawczych.  

 

Realizując cele statutowe Towarzystwo w 2012 roku: 

1. przeprowadziło 2922 zajęcia hipoterapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci, w tym 514 zajęć dla 

dzieci z terenu Gminy Osielsko, dotowane w całości przez Urząd Gminy Osielsko oraz 1500 zajęć 

dotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Statut § 13 ust.2  

pkt 1); 

2. zorganizowało integracyjne zabawy i imprezy rekreacyjne (Statut § 13 ust.1  pkt 2 oraz ust.2 pkt 3 i 

4): 

 20.05 – spływ kajakowy rzeką Brdą dla niepełnosprawnych dzieci oraz piknik na terenie klubu RTW 

„Bydgostia”, 



 3 

 23-24.06 – biwak integracyjny na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Jaśkowa zagroda” w 

Czarnówczynie,  

 29.09 – mecz piłki nożnej oraz ognisko na pożegnanie lata. 

3. zorganizowało szkolenie dla hipoterapeutów. Były to Ogólnopolskie Warsztaty Hipoterapeutyczne 

„Hipoterapia według koncepcji neurofizjologicznej” (Statut § 13 ust.2  pkt. 2 b); 

4. zorganizowało szkolenie dla osób nie związanych zawodowo z hipoterapią skierowane przede 

wszystkim do mieszkańców Gminy Osielsko „Hipoterapia metodą neurofizjologiczną – warsztaty z 

udziałem lekarzy, rehabilitantów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Osielsko” 

(Statut § 13 ust.1  pkt. 1 a); 

5. promowało hipoterapię oraz działalność Towarzystwa na Konferencji Hipoterapeutycznej w 

Warszawie oraz w Bydgoszczy na Targach Wolontariatu i Targach Ekonomii Społecznej (Statut § 13 

ust.1  pkt. 1a); 

6. wydawało biuletyny dla członków Towarzystwa (Statut § 13 ust.1  pkt. 1b); 

7. współpracowało z wolontariuszami oraz organizowało szkolenia dla wolontariuszy (Statut § 13 ust.1  

pkt. 3); 

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4.  Uchwały podjęte w 2012 roku 

Najważniejszym organem decyzyjnym Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, zbierające się raz 

do roku.  

Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbyło się 20.03 i podjęto na nim następujące uchwały: 

 Uchwała WZ 1/2012 o zatwierdzeniu ramowego sprawozdania merytorycznego za rok 2011.  

 Uchwała WZ 2/2012 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011. 

 Uchwała WZ 3/2012 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2011 

roku. 

Odbyły się również dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania Towarzystwa w dniach 20.04 oraz 18.09. Na 

obu przedstawiono trudności w porozumieniu z dzierżawcą ORK oraz przedyskutowano możliwe 

rozwiązania dotyczące kontynuowania działalności w  innych miejscach.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd zwoływał zebrania w terminach 4.01, 16.03, 17.09, 16.11 na 

których podjął kilka uchwał, które dotyczyły bieżącego kierowania pracami Towarzystwa. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

Struktura przychodów: 
Przychody operacyjne: 
- zajęcia hipoterapeutyczne 
- warsztaty hipoterapeutyczne 

44082,90 
41382,90 
2700,00 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych:   
- na osoby indywidualne 
- na Towarzystwo 

20238,90 
8991,30 

11247,60 

Dotacje: 
- Urząd Gminy Osielsko (hipoterapia) 
- Urząd Gminy Osielsko (warsztaty) 
- Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

27500,00 
16000,00 
2500,00 
9000,00 

Darowizny 1076,00 

Składki członkowskie 490,00 

Suma przychodów 93387,80 
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6. Informacje o poniesionych kosztach 
Zużycie materiałów:: 
- pasza 
- materiały dla koni 

754,55 
391,99 
362,56 

Usługi obce:   
- wynajem 
- usługi weterynaryjne 
- usługi telekomunikacyjne 
- usługi księgowe 
- usługi transportowe 

32473,88 
21822,20 
3715,11 
1743,22 
4400,00 
793,35 

Wynagrodzenia 47298,00 

Szkolenia 1659,38 

Opłaty sądowe (KRS) 60,00 

Ubezpieczenia społeczne 2657,73 

Pozostałe wydatki: 
- materiały reklamowe 
- artykuły biurowe 
- ubezpieczenia 
- art. gospodarcze  
- podróże służbowe 
- imprezy podopiecznych 

10396,38 
2000,00 
288,20 

1310,00 
415,22 

1517,60 
4865,36 

Koszty bankowe 472,50 

Suma kosztów 95772,42 

7 a) Dane o liczbie zatrudnionych osób: 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo zatrudniało 11 osób na umowę zlecenie (8) i umowę o dzieło 

(3). 

7 b) dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń: 

W 2012 roku Towarzystwo przeznaczyło na wynagrodzenia 47298,00 zł.  

Wszystkie wynagrodzenia przeznaczone były na realizację celów statutowych. 

7 c) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnościa 

gospodarczą z podziałaem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

Członkowie zarządu i innych organów Towarzystwa pracują społecznie i nie pobierają wynagrodzenia 

za swoją pracę. 

7 d) dane o wynagrodzeniach z umów zleceń  

W 2012 roku Towarzystwo przeznaczyło na wynagrodzenia z umów zleceń 46243,00 zł oraz z umów o 

dzieło 1055,00 zł. 

7 e) dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych 

Towarzystwo nie udziela żadnych pożyczek. 

7 f) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Towarzystwo posiada rachunek bankowy złotówkowy w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy.  

Na dzień bilansowy kwota na rachunku bankowym wynosiła 42940,79 zł. 

7 g) dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego 

Towarzystwo nie posiada żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. 

7 h) dane o nabytych nieruchomościach 

Towarzystwo nie posiada  żadnych nieruchomości. 

7 i) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 
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W roku bilansowym Towarzystwo nie nabyło żadnych środków trwałych. 

7 j) dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

Na dzień bilansowy 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe po stronie aktywów i pasywów wykazywało 

kwotę 44664,52 zł. 

8) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

Towarzystwo realizowało działanie zlecone przez administrację publiczną  

 a) Zadanie realizowane od 1.02 do 30.12.2012 - umowa z Gminą Osielsko na „Prowadzenie hipoterapii 

i terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Osielsko oraz 

organizowanie zajęć rekreacyjnych z udziałem beneficjentów zadania i ich rodzin” – zadanie dotowane 

kwotą 16000,00 zł 

b) Zadanie realizowane od 1.04.2012 do 30.11.2012 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Prowadzenie hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z deficytami zdrowia, mieszkających na terenie województwa 

Kujawsko - Pomorskiego i organizowanie zajęć rekreacyjnych z udziałem beneficjentów zadania i ich 

rodzin” - zadanie dotowane kwotą 9000,00 zł. 

c) Zadanie realizowane w okresie 21-31.08 dla Gminy Osielsko „Hipoterapia metodą neurofizjologiczną 

– warsztaty z udziałem lekarzy, rehabilitantów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy 

Osielsko”- dotowana przez kwotą 2500,00 zł  

9) Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

Towarzystwo składa roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 we 

właściwym dla danej osoby Urzędzie Skarbowym. Towarzystwo jest płatnikiem zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych dla osób zatrudnionych.  

Bilans zysków i strat zamyka rok 2012 stratą wysokości 2384,62 zł.        
(Sprawozdanie finansowe - w załączeniu) 

 

 

Prezes Towarzystwa                                                   Skarbnik Towarzystwa 

 

                             Ewa Ziętak                                                                Joanna Cywińska 

 

 

 

Bydgoszcz 14.03.2013 


