
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA HIPODROM 2008 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 31.12.2008r: 

Prezes     – Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska 

Wiceprezes    – Janusz Karwowski 

Sekretarz     – Hanna Karpińska-Karolak 

Skarbnik    – Eugeniusz Szulakiewicz 

Członek Zarządu   – Jerzy Modzelewski 

 

 Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2008r: 

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. 



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. 

 



Stowarzyszenie HIPODROM, działając w zakresie kultury fizycznej i sportu, jest jedyną 

organizacją społeczną tego typu na terenie powiatu radomskiego. W ramach swej działalności 

statutowej organizacja skupiła się przede wszystkim na działalności edukacyjnej członków, 

wolontariuszy i miłośników koni. Misja przełamywania stereotypów celem tworzenia podwalin 

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

sprawiła, że w roku 2008 organizacja kontynuowała działania na rzecz pomocy koniom 

zagrożonym i chorym. Na podbudowie stworzonego w poprzednich latach zaplecza, w siedzibie 

Stowarzyszenia, od pierwszych tygodni 2008 roku rozpoczeliśmy realizację działań statutowych w 

stosunku do koni, które mogłyby trafić na rzeź. W ciągu roku 2008 w ramach tych działań 

przekazano naszej organizacji 10 koni, w tym 3 klacze, 6 wałachów i 1 pełnosprawnwgo ogiera. W 

dyspozycji Stowarzyszenia znajduje się obecnie 15 koni, w tym 11 stanowi własność organizacji. 

Cztery konie użyczone są zapleczem pod względem szkoleniowym do nauki właściwego 

użytkowania i treningu. Wśród koni Stowarzyszenia znajdują się konie chore m.in. na COPD, z 

urazami trzeszczek kopytowych i pęcinowych, z urazem stawu kolanowego, z czerniakiem, z 

przykurczem ścięgien oraz po złamaniu kończyny. Końmi tymi opiekują się członkowie organizacji 

i wolontariusze. Poprzez ogłoszenia w internecie i prasie udało nam się nagłośnić specyfikę naszej 

formy działania, która spotkała się dużym zainteresowanie wśród miłośników koni. W praktyce 

udało nam się ledwie przetrwać przy ciągle rosnącej liczbie koni, które trafiły do organizacji. Nie 

posiadając dużego zaplecza dla koni, w praktyce, przyjeliśmy tyle, ile było możliwe. Wszystkie 

nasze bieżące fundusze, darowizny, skladki, i wpłaty 1% przeznaczone były przede wszystkim na 

paszę. Na podbudowie doświadczeń zaniechaliśmy wszelakiego typu podkuwania koni. 

Kontynuujemy sprawdzoną już przez naszą organizację pomoc konim metodą dr. Hiltrud Strasser, 

której skuteczność jest bezdyskusyjna. Ze względu na skromne zaplecze socjalne i środki finansowe 

nasze działania były ograniczone, zdrugiej strony zrobiliśmy wszysko co mogliśmy na podbudowie 

posiadanych możliwości. Ograniczenia jakie mieliśmy nie pozwoliły na więcej. Zrodziła się 

jednach w członkach Stowarszenia i jest opracowywana programowa forma pomocy koniom w 

oparciu o projekty w ramach zadań publicznych opp. Fakt ten umożliwa połączenie 

zapotrzebowania społecznego w zakresie wiedzy o koniach, a jednocześnie stwarza możliwość 

pomocy tym wspaniałym zwierzętom. Zgodnie z zamierzeniami będziemy dalej rozwijać tę formę 

dziłalności statutowej Stowarzyszenia w zakresie OPP. 

 

 

 

 

 



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                   2008 

 

 wpłaty 1%          5.138,28 zł 

 

 darowizny gotówkowe      19.756.20 zł 

 

 inne                  0,19 zł 

 

 ogółem przychód                  24.903,79 zł 

 

 składki członkowskie                    3.120,00 zł 

 

 darowizny rzeczowe – 10 koni (konie z wyceną symboliczną)          9,10 zł 

 

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

 

5. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Struktura wydatków 

 

Koszt utrzymania koni     26.763,42 zł 

 Energia elektryczna           777,63 zł 

 Koszty bankowe                241,98 zł 

Koszty ogółem      27.792,13 zł 

 


