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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA HIPODROM W 2005 ROKU 
(RAPORT MERYTORYCZNY) 

 

1. Dane organizacji pożytku publicznego 

Stowarzyszenie HIPODROM 

  Siczki 30 k/Radomia 

  26-630 Jedlnia Letnisko 

  woj. mazowieckie 

  wpisana do KRS pod numerem 0000074749 

  nr regon 672188032 

 Skład Zarządu Stowarzyszenia HIPODROM na dzień 31.12.2005r 

Prezes      – Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska 

Wiceprezes     – Janusz Karwowski 

Sekretarz (Adam Jaworski do 03.12.2005r)  – Hanna Karpińska-Karolak  

Skarbnik     – Eugeniusz Szulakiewicz 

Członek Zarządu    – Jerzy Modzelewski 

 Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2005r 

Przewodnicząca    – Irena Zacko-Pająk 

Wiceprzewodniczący   – Błażej Połcik 

Sekretarz     – Małgorzata Borawska 

 Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 

- wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportów 

konnych; 

- upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w zakresie 

wyczynowym, rekreacyno-turystycznym i szkoleniowym; 

- udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach 

jeździeckich; 

- przygotowanie członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach 

wszystkich szczebli do Igrzysk Olimpijskich włącznie; 

- założenie i rozwój hodowli konia sportowego; 

- roztoczenie dożywotnej opieki nad końmi zasłużonymi dla rozwoju 

sportu i hodowli oraz nad końmi odratowanymi. 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Stowarzyszenie HIPODROM jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, 

nie nastawioną na zysk, opierającą swoje działania przede wszystkim na społecznej 

pracy członków, działaczy, wolontariuszy i sympatyków koni i jeździectwa,  

w zakresie działalności pożytku publicznego. 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  

– prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r  

– o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji 

sportowych w szczególności o profilu jeździeckim, na zasadzie ich przepisów 

prawnych. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. 

 

 Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez: 

- upowszechnianie i propagowanie sportu jeździeckiego; 

- propagowanie i organizowanie wolontariatu; 

- szkolenia teoretyczne i praktyczne czlonków i wolontariuszy; 

- obsługę i użytkowanie koni; 

- opiekę nad końmi odratowanymi. 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele następującymi sposobami: 

- zapewnienie koniom właściwych warunków bytowych i żywieniowych 

oraz opieki weterynaryjnej; 

- całodobowa opieka nad końmi będącymi w stajni; 

- bierząca obsługa koni użytkowych i odratowanych w zakresie pojenia, 

karmienia, prac porządkowch w boksach, wyprowadzania na wybieg  

i wprowadzania do stajni; 

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, czyszczenie koni, 

czyszczenie kopyt, rozczyszczanie i kucie koni, odrobaczanie  

i szczepienie; 

- praktyczne warsztaty edukacyjne członków i wolomtariuszy w zakresie 

właściwej opieki i obsługi koni gorącokrwistych; 

- naukę jazdy konnej od podstaw; 

- szkolenie jeźdzców w ramach sportu amatorskiego; 

- trening koni. 
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 Stowarzyszenie HIPODROM powstało z inicjatywy grona miłośników koni   

i jeździectwa w dniu 1 lipca 2000r. Działając w zakresie kultury fizycznej  

i sportu, jest jedyną tego rodzaju organizacją społeczną na terenie powiatu 

radomskiego. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku 

Publicznego w dniu 21.03.2005r, skupiało 16 członków zwyczajnych 

zaangażowanych w działalność. W ciągu roku sprawozdawczego organizacja 

prowadziła działania dla członków i grupy wolontariuszy, których stan 

osobowy wyniósł 45 osób – biorąc pod uwagę choćby jednorazowe 

zaangażowanie w działania Stowarzyszenia. Złożono 6 deklaracji 

członkowskich o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

dwie z nich zostały rozpatrzone przez Zarząd przyjęciem. W dniu 16 kwietnia 

na terenie Stowarzyszenia we współpracy z KH ZHP Radom-Miasto 

nieodpłatnie zorganizowano punkt informacyjno-kontrolny dla harcerzy 

biorących udział w X Manewrach Techniczno-Obronnych „Guzik”.  

W organiację punktu o tematyce konie i jeździectwo zaangażowano grupę  

8 osób – członków i wolontariuszy. W okresie od 23 maja do 10 czerwca  

w stajni Stowarzyszenia odbyły nieodpłatne praktyki 2 uczennice III klasy 

technikum hodowli koni Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 

Żywnościowej w Radomiu. Poprzez indywidualne zaangażowanie członka 

Stowarzyszenia udało się pomóc w odratowaniu i wykupieniu przez Fundację 

Volta przewlekle chorego wałacha wielkopolskiego o imieniu Belmont oraz 

przekazać nieodpłatnie na tzw. „dożywocie” klacz wielkopolską  o imieniu 

Surma. Akcja ta pozwoliła na nawiązanie kontaktu z organizacją o podobnym 

profilu i charakterze działalności. W okresie wakacji członkowie  

i wolontariusze zaangażowani byli oprócz bieżących obowiązków w drobne 

prace remontowe w stajni. Wymieniono część żerdzi, naprawiono drzwi  

i obito papą stajnię od strony północnej. Zajęcia szkoleniowe dla członków  

i wolontariuszy w zakresie opieki i obsługi koni oraz prowadzenie nauki jazdy 

konnej, szkolenia jeźdźców i koni odbywały się w uzgodnieniu z Prezesem  

i pod jego osobistym nadzorem. 
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W miesiącu październiku zakończono adaptację kolejnego boksu. 

Zabezpieczono słomą poddasze stajni na okres zimy, zamontowano piec 

szamotowy w pomieszczeniu socjalnym. Ze względu na brak odpowiedniego 

zaplecza w okresie jesienno-zimowym działania Stowarzyszenia w dużym 

stopniu uzależnione były warunkami atmosferycznymi. Skupiały  

się na zapewnieniu koniom właściwych norm bytowych, czynności 

pielęgnacyjnych, a także podnoszeniu umiejętności z tym związanych 

członków i wolontariuszy. Na podsumowanie działalności w dniu 03.12.2005r 

odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło 

udział 15 osób. Nastąpiła zmiana na funkcij sekretarza Zarządu, pełni  

ją Hanna Karpińska-Karolak. Zarząd przedstawił propozycję zmian, które 

powinny wpłynąć pozytywnie na działania organizacji oraz zwiększyć 

potencjał i możliwości. Podniesienie standardów i norm winien określać 

program merytoryczny przygotowywany przez Zarząd do realizacji.  
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(RAPORT FINANSOWY - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2005) 

 

3. Stowarzyszenie HIPODROM nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia – załącznik. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniu ich w ramach 

realizowanych przez Stowarzyszenie celów statutowych. 

Struktura przychodów         2005r 

 

Darowizny pieniężne: 

Telefonia Pilicka Sp. z o.o.:        500,00 

Wpłaty 1%:          332,13 

Alicja Szulakiewicz:       1566,70 

Eugeniusz Szulakiewicz:        220,00 

Małgorzata Borawska:        300,00 

Hanna Karpińska-Karolak:        500,00 

Ogółem przychód:       3418,83 

Składki członkowskie:      3600,00 

 

 Razem:        7018,83 

 oraz hipotetyczny przychód z tytułu urzyczenia 2 koni , budynku i stajni: 1650,00 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach. 

Struktura wydatków 

 

Koszty utrzymania koni:      4124,52 

Telefony i poczta:         906,95 

Energia elektryczna:         460,89 

Zakup materiałów budowlanych:         98,26 

Pozostałe wydatki:       1386,40 

 

Razem koszt raelizacji zadań statutowych:    6977,02 
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7. Dane: 

a) zatrudnienie nie wystąpiło 

b) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych 

c) nie lokowało kapitału na rachunkach bankowych 

d) nie nabywało obligacji oraz akcji 

e) nie nabyło nieruchomości 

f) nie nabyło środków trwałych 

g) wartość aktywów: 412,13 

Zobowiązania krótkoterminowe: 370,32 

 

8. Stowarzyszenie nie realizowało dizałalności zalecanej przez podmioty 

Państwowe oraz samorządowe. 

 

9. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań podatkowych. 

 

10. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano żadnych kontroli z zewnątrz. 

 

 

Prezes 
Stowarzyszenia HIPODROM 

 
Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska 


