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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA HOPODROM 2006 ROKU. 
 

 

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 HIODROM na dzień 31.12.2006r: 

Prezes     – Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska 

Wiceprezes    – Janusz Karwowski 

Sekretarz     – Hanna Karpińska-Karolak 

Skarbnik    – Eugeniusz Szulakiewicz 

Członek Zarządu   – Jerzy Modzelewski 

 Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2006r: 

Przewodnicząca   – Irena Zacko-Pająk 

Wiceprzewodniczący   – Błażej Połcik 

Sekretarz    – Małgorzata Borawska 

 Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 

- wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawiane sportów konnych; 

- upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w zakresie 

wyczynowym, rekreacyjno 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 dożywotniej 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 swe 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 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 członków 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; 

- bieżąca obsługa koni użytkowanych i odratowanych w zakresie pojenia, 

karmienia, prac porządkowych 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 wolontariuszy w zakresie 

właściwej opieki i obsługi koni gorącokrwistych; 

- naukę jazdy konnej od podstaw; 

- szkolenie jeźdźców w ramach sportu amatorskiego; 

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

i jeździectwa w dnu 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 dn. 21.03.2005r, skupia 15 członków zwyczajnych 

zaangażowanych w działalność. W ciągu roku sprawozdawczego 2006 organizacja 

prowadziła działania dla członków i wolontariuszy, których stan osobowy wyniósł 30 osób. 

Złożono 7 deklaracji członkowskich o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. Cztery z nich zostały rozpatrzone przez Zarząd przyjęciem. W pierwszym 

kwartale roku organizacji udało się pozyskać do dyspozycji 3 konie na zasadach użyczenia.  

Z dniem 1 maja 2006r do 31 grudnia 2006r Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej 

rozpoczęło realizację Projektu edukacyjno-szkoleniowego „HIPODROM 2006”. Oferta 

programowa w swoim zakresie zawiera szkolenie od podstaw nauki obsługi koni  

oraz właściwego użytkowania konia wierzchowego. Projekt skierowany był do młodzieży  

w wieku 16-21 lat, na zasadach wolontariatu. W ramach projektu zostało podpisanych  

21 umów o wolontariacie na czas określony. Uczestniczyło w nim 17 wolontariuszy,  

8 osób otrzymało status Opiekuna Koni i przeszło do etapu Adepta jeździectwa rozpoczynając 

szkolenie z podstaw właściwego użytkowania konia wierzchowego. „HIPODROM 2006” był 

finansowany z wpłat 1% oraz składek członkowskich i darowizn. Jego zadaniem było 

wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży , dla której konie i jeździectwo są poza zasięgiem 

ze względów finansowych oraz promocja Organizacji Pożytku Publicznego i wolontariatu  

w zakresie podnoszenia poziomu i standardów jeździectwa w regionie. Zakres naboru  

ze względów na skromne środki finansowe ograniczono do ogłoszeń w lokalnej gazecie  

– „Anonse”. Na temat projektu realizowanego przez organizacje ukazały się również artykuły  

w lokalnej prasie „Gazety Wyborczej” oraz „Profilu”. W trakcie odbywających się zajęć 

członkowie i wolontariusze brali udział w pracach porządkowych, drobnych remontach, 

naprawach. Wolontariusze biorący udział w projekcie czynnie uczestniczyli w betonowaniu 

podłoża w 2 boksach stajni Stowarzyszenia. W ramach zajęć dla członków Stowarzyszenia 

organizowano równolegle zajęcia doszkalające, zajęcia szkoleniowe jazdy konnej oraz prace 

pomocnicze na rzecz organizacji. Zarząd Stowarzyszenia zajmował się bieżąca organizacją  

i koordynacją pracy dla członków i wolontariuszy. W podsumowaniu mimo skromnych 

środków finansowych udało się  w roku 2006 osiągnąć istotne cele. Stworzono i zapewniono 

koniom właściwe warunki bytowe, członkom i wolontariuszom nieodpłatne możliwości 

podnoszenia umiejętności i edukacji, co w efekcie wpłynie na podniesienie standardów i norm 

w Stowarzyszeniu. 
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3. Stowarzyszenie HIPODROM nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich  

w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie celów statutowych. 

 

Struktura przychodów  

 

Darowizny pieniężne      2006r 

 

wpłaty 1%       1.041,50 

 

 Alicja Szulakiewicz      2.150,00 

 Eugeniusz Szulakiewicz     1.900,00 

 Jerzy Modzelewski      1.000,00 

 Hanna Karpińska-Karolak     1.800,00 

 Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska   1.800,00 

  

 ogółem przychód:      9.691,50 

 

 Składki członkowskie      3.600,00 

 

 oraz hipotetyczny przychód z tytułu użyczenia 4 koni, budynku i stajni: 5.300,00 

  

 

5. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Struktura wydatków 

 

Koszt utrzymania koni     11.134,28 

Telefony i poczta        1.155,04 

 Energia elektryczna           456,27 

 Pozostałe Wydatki           222,60 

 Razem koszt realizacji zadań statutowych    12.968,19 
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6. 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. 

 

 

7. Stowarzyszenie nie realizowało działalności zlecanej przez podmioty Państwowe 

oraz samorządowe. 

 

 

8. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań podatkowych. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia HIPDROM 


