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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA HIPODROM 2007 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 HIPODROM na dzień 31.12.2007r: 

Prezes     – Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska 

Wiceprezes    – Janusz Karwowski 

Sekretarz     – Hanna Karpińska-Karolak 

Skarbnik    – Eugeniusz Szulakiewicz 

Członek Zarządu   – Jerzy Modzelewski 

 Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2007r: 

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, 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 i końmi na dożywociu. 

 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; 

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, czyszczenie koni, czyszczenie kopyt, 

rozczyszczanie koni, odrobaczanie i szczepienie; 

- praktyczne warsztaty edukacyjne członków i wolontariuszy w zakresie właściwej 

opieki i obsługi koni; 

- naukę jazdy konnej od podstaw; 

- szkolenie jeźdźców w ramach sportu amatorskiego; 

- trening koni. 
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 Stowarzyszenie HIPODROM działając dotychczas w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

było jedyną organizacją społeczną tego typu działającą na terenie powiatu radomskiego. Wzrost 

zainteresowania sportami konnymi w regionie przyczynił się do powstania innych organizacji 

i klubów, które rozwijają swoja działalność na bazie sportu jeździeckiego. Niestety z obserwacji 

i doświadczeń członków organizacji wynika, że obecnie panujące normy stosowane w stosunku 

do koni dalece odbiegają od właściwych zasad współpracy z tymi zwierzętami. Fakty te w dużej 

mierze przyczyniły sie do obrania kierunków działalności Stowarzyszenia HIPODROM. Dlatego 

też w roku 2007 organizacja nasza intensywniej skupiła sie na szkoleniu członków stowarzyszenia 

oraz nabywaniu jeszcze większych doświadczeń w obcowaniu i w pracy z końmi. Naszym zdaniem 

brak wiedzy i doświadczenia właścicieli koni oraz obcujących z nimi ludzi istotnie wpływa, 

w sposób szkodliwy, na zdrowie, a nawet życie tych zwierząt. W efekcie te wspaniałe stworzenia 

często trafiają do rzeźni lub przewlekle chorują i cierpią. Misja przełamywania stereotypów 

w regionie jest trudna ze względu na zakorzenione, niewłaściwe nawyki, małą wiedzę oraz brak 

chęci edukacji w tym kierunku. W ramach działalności statutowej organizacja skupiła sie przede 

wszystkim na działalności edukacyjnej członków stowarzyszenia celem tworzenia podwalin 

właściwego stosunku i podejścia do koni oraz właściwie pojętego uprawiania sportu jeździeckiego 

w zakresie zarówno rekreacyjnym jak i sportowym. Jednocześnie w ramach działalności udzielono 

wielu indywidualnych porad hodowcom i właścicielom koni w regionie. Istotnym i najważniejszym 

elementem stało sie ratowanie koni chorych i przewlekle chorych, dla których znaleziono 

alternatywną metodę pomocy poprzez odpowiednie leczenie. W okresie roku 2007-go udało się 

nabyć nowe doświadczenia, które przyniosły pozytywne efekty. Konie, które były w dyspozycji 

stowarzyszenia rozpoczęły formę rehabilitacji w zakresie psychofizycznym. Rozpoczęto leczenie 

koni metodą dr Hiltrud Strasser, co przyniosło efekt zaleczenia koni mających problemy 

z kopytami, które stanowią podstawę funkcjonowania organizmu konia, jego metabolizmu, a co za 

tym idzie, ogólnego stanu zdrowia. Metoda dr Strasser zaowocowała faktem wręcz uzdrowienia 

konia po przebytym ochwacie oraz konia z przewlekłym, głębokim, ropnym zapaleniem tworzywa 

kopytowego. Wszystko to wymagało ciężkiej pracy i zaangażowania członków organizacji w częste 

i żmudne, a czasem nawet eksperymentalne zajęcia praktyczne i konsultacje. Równolegle 

prowadzono zajęcia doszkalające z opieki i obsługi koni, zajęcia szkoleniowe z jazdy konnej oraz 

prace pomocnicze. Zarząd stowarzyszenia zajmował się bieżącą organizacją i koordynacją prac 

członków i wolontariuszy. Środki finansowe, pomimo tego, że były bardzo skromne w 2007 roku, 

pozwoliły osiągnąć istotne cele, na bazie doświadczeń innych przyniosły rewelacyjne efekty 

w postaci leczonych koni. Stworzono i zapewniono koniom właściwe warunki bytowe. Rozebrano 

stary  wybieg,  postawiono  nowy  i   rozbudowano go  o  jeszcze  jeden  mały  padok,  w  kolejnych 

trzech boksach wykonano wylewki z betonu. Doświadczenie wykazało, że metoda dr Strasser jest 

skuteczna i efektywna dla koni mających przewlekle problemy z kopytami, a co za tym idzie 
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ze zdrowiem. Niestety opieka nad zwierzętami chorymi nie wzbudza entuzjazmu jeżeli wymagana 

jest konsekwencja w działaniu. Środki jakie pozyskaliśmy w 2007 roku to finanse wyłącznie 

od członków organizacji oraz 1%. Zostały one przeznaczone na paszę dla koni i zapewnienie 

mediów. Obrany kierunek działalności dotyczy roztoczenia dożywotniej opieki nad końmi, 

niesienia pomocy koniom źle traktowanym, ratowania koni zagrożonych sprzedażą na rzeź, 

leczenia i rehabilitacji koni skrzywdzonych przez ludzi i los. Z drugiej strony chcemy położyć duży 

nacisk na propagowanie i uczenie właściwego podejścia do koni, ich treningu i użytkowania. 

Spotkaliśmy sie z duża aprobatą naszych dotychczasowych działań. Pod względem finansowym 

jednak nie udało nam się znaleźć sponsorów dla naszej formy działalności. Niemniej obrane cele 

zamierzamy realizować w roku 2008 i jeszcze bardziej je rozszerzać pozyskując nowe źródła 

finansowania.  
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2. Stowarzyszenie HIPODROM nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich  

w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie celów statutowych. 

 

 Struktura przychodów 

 

 Darowizny pieniężne              2007r 

 

 wpłaty 1%          971,90 zł 

 

 darowizny gotówkowe                7.110,00 zł 

 

 inne               0,03 zł 

 

 ogółem przychód                 8.081,93 zł 

 

 Składki członkowskie                  3020,00 zł 

 

 oraz hipotetyczny przychód z tytułu użyczenia 4 koni, budynku i stajni 3.800,00 zł. 

 

4. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Struktura wydatków 

 

Koszt utrzymania koni     10.205,00 zł 

Telefony i poczta           398,88 zł 

 Energia elektryczna           427,10 zł 

 Należności, inne                213,80 zł 

Razem koszt realizacji zadań statutowych    11.244,78 zł 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Pożytku Publicznego Stowarzyszenia HIPODROM 2007 Roku 



 

 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. 

5. Stowarzyszenie nie realizowało działalności zlecanej przez podmioty Państwowe oraz 

samorządowe. 

 

 

6. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań podatkowych. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia HIPDROM 


