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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "HIPODROM"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat RADOMSKI

Gmina JEDLNIA-
LETNISKO

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość SICZKI  30 Kod pocztowy 26-630 Poczta JEDLNIA LETNISKO Nr telefonu 606488987

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie.hipodrom
@gmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67218803200000 6. Numer KRS 0000074749
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Hanna Karpińska-Karolak - Prezes 

Katarzyna Karpińska - Wiceprezes
Wojciech Karolak - Sekretarz
Eugeniusz Szulakiewicz - Skarbnik
Barbara Łukowska - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Karpeta-Cholewa Katarzyna
Cieślik-Kalita Katarzyna
Wójcik Daniel

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportów 
konnych w oparciu o przyjazne i pozytywne nastawienie do koni, 
właściwe szkolenie od podstaw oraz tworzenie przyjacielskiej relacji 
i więzi z koniem;
2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w 
zakresie wyczynowym, rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym w 
oparciu o poszanowanie koni i  etyczną postawę wobec nich;
3. Rozwijanie i propagowanie właściwie pojmowanej sztuki 
jeździeckiej zakładającej chęć porozumienia z koniem i mającej na 
uwadze dobro konia;
4. Inspirowanie, rozwijanie i propagowanie alternatywnych metod 
komunikacji z końmi opartych na partnerskiej współpracy zwierzęcia 
z człowiekiem;
5. Założenie i rozwój hodowli konia sportowego;
6. Roztoczenie dożywotniej opieki nad końmi zasłużonymi dla 
rozwoju sportu i hodowli oraz nad końmi odratowanymi;
7. Szeroko zakrojona działalność na rzecz koni, ich ratowania i 
ochrony oraz poprawy losu i bytu tych zwierząt w świecie ludzi;
8. Podejmowanie i propagowanie działań zmierzających do 
eliminacji agresji i przemocy wobec koni, występowanie przeciwko 
wszelkiego rodzaju formom okrucieństwa oraz uwrażliwianie ludzi 
na krzywdę i cierpienie zwierząt;
9. Podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony praw i 
dobrostanu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie różnorodnych form 
terapii z koniem w roli terapeuty, wykorzystując wpływ konia na 
człowieka i jego psychikę.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. Nauka jazdy konnej od podstaw;
2. Szkolenie jeźdźców w ramach sportu amatorskiego;
3. Trening i szkolenie koni;
4. Szkolenia teoretyczne i praktyczne członków i wolontariuszy;
5. Praktyczne warsztaty szkoleniowe członków i wolontariuszy w 
zakresie właściwej opieki, obsługi i użytkowania koni;
6. Opieka, obsługa i użytkowanie koni;
7. Ratowanie koni źle traktowanych i koni zagrożonych sprzedażą 
na rzeź;
8. Przyjmowanie koni na dożywocie i emeryturę;
9. Leczenie i rehabilitacja koni;
10. Opieka nad końmi  odratowanymi i końmi na dożywociu;
11. Zapewnienie koniom właściwych warunków bytowych i 
żywieniowych oraz opieki weterynaryjnej;
12. Całodobowa opieka nad końmi będącymi w stajni;
13. Bieżąca obsługa koni użytkowych, odratowanych i koni na 
dożywociu zakresie pojenia, karmienia, prac porządkowych w 
boksach, padokowania i wypasu koni;
14. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, czyszczenie koni, 
rozczyszczanie kopyt, odrobaczanie i szczepienie;
15. Znajdowanie koniom na dożywociu i koniom odratowanym 
domów adopcyjnych  - adopcja realna lub opiekunów na odległość  
- adopcja wirtualna.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego
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Rok 2012 stanowił przełom w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia. W 
roku 2012 Stowarzyszenie podjęło działania restrukturyzacyjne wobec faktu, iż 
poprzednie lata były bardzo trudne dla organizacji, a rok 2011 wręcz krytyczny. 
Stowarzyszenie HIPODROM jest bardzo małym podmiotem o niewielkich 
dochodach minimalnej ilości członków – wobec czego przyjęte zobowiązania 
dawno zaczęły przekraczać możliwości zarówno fizyczne jak i materialne. 
Wskazać tu należy zwłaszcza na liczbę koni odratowanych i przyjętych na 
bezpośrednie utrzymanie. I tak, rok 2011 stał się rokiem krytycznym. Wszelkie 
siły fizyczne i finansowe członków pochłonęła opieka i utrzymanie 11 koni. W 
związku z taką sytuacją w 2012 roku niezbędne było podjęcie próby 
restrukturyzacji i naprawy zaistniałej sytuacji. Już dużo wcześniej (na podstawie 
własnych doświadczeń oraz obserwacji kondycji organizacji o podobnym profilu) 
władze i członkowie Stowarzyszenia zgodnie uznały, iż adopcja realna 
odratowanych koni powinna być priorytetem w działalności tego typu organizacji. 
Wiąże się to z faktem, iż adopcja realna zmniejsza bieżące obciążenie 
organizacji i stwarza możliwości pomocy kolejnym potrzebującym koniom. 
Innymi słowy, znajdując domy adopcyjne Stowarzyszenie może prowadzić 
pomoc na większą skalę. Pozwoli to również skupić się na innych statutowych 
aspektach działalności Stowarzyszenia.
Oczywiście w poszukiwaniu domów adopcyjnych największą rolę odgrywa jak 
najdokładniejsze sprawdzenie i następnie kontrolowanie osób, które pragną 
zaopiekować się końskim emerytem. W takiej działalności chodzi o znalezienie 
odpowiedzialnych i stabilnych osób, które roztoczą należytą opiekę nad końmi. 
Chodzi też o znalezienie osób z czystymi intencjami.
Niestety, nader częste są przypadki nieuczciwości czy wręcz zamiarów 
przestępczych – o czym Stowarzyszenie przekonało się w ubiegłym roku 
boleśnie.
Dwa konie przekazane do adopcji, wałach Best i wałach Gino, zaginęły bez 
wieści razem z osobami biorącymi w adopcję. Mimo niezwłocznego 
zawiadomienia odpowiednich służb (Policji i Prokuratury), czego skutkiem było 
wszczęcie śledztwa – nie udało się odnaleźć oszustów. Okazało się, iż były to 
osoby wielokrotnie karane. Śledztwo trwa, choć zostało zawieszone. Dodać 
należy i podkreślić z całą mocą, iż władze Stowarzyszenia w ramach swoich 
możliwości dołożyło wszelkich starań, aby osoby te należycie sprawdzić. Biorący 
w adopcję był osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przeprowadzono również 
częste i długotrwałe rozmowy telefoniczne. 
Drugim przykrym przykładem ciemnej strony adopcji koni była sprawa osoby, 
która z kolei zawarła ze Stowarzyszeniem w 2010 roku umowy adopcji koni 
Korys Lord o Dolar. Władze Stowarzyszenia zaniepokoił brak kontaktu ze strony 
biorącego w adopcję. Sprawa trafiła na prokuraturę. W 2012 roku udało się 
doprowadzić skazania sprawcy przywłaszczenia koni. Winny został 
prawomocnym wyrokiem skazany, zaś na rzecz Stowarzyszenia zasądzono 
odszkodowanie. Wobec braku dobrowolnej zapłaty sprawa jest obecnie na 
etapie postępowania egzekucyjnego. Koni niestety wciąż nie odnaleziono.
Wydarzenia te pokazują jak ważne jest i zarazem trudne znalezienie dla koni 
odratowanych odpowiednich domów adopcyjnych. Na szczęście pozostałe 
nasze przypadki są budujące.
W 2012 roku władze Stowarzyszenia skupiły się na poszukiwaniu domów 
adopcyjnych dla odratowanych koni, aby odciążyć organizację. Stowarzyszeniu 
udało się znaleźć wspaniałe domy dla koni: klacze Jasna oraz Etiuda oraz 
wałach Broadway i wałach Bolero oraz ogier Elfin. Dodatkowo, ogierowi Elfin 
udało się wysiłkiem władz Stowarzyszenia wyrobić duplikaty dokumentów 
hodowlanych (Świadectwo wpisania konia do Księgi Stadnej) oraz wyrobić 
paszport.
Konie te można uznać za trwale uratowane co jednocześnie jest sukcesem 
Stowarzyszenia.
Obecnie, gdy udało się znaleźć domy dla takiej ilości koni, zasadniczą kwestią 
będzie odzyskanie stabilności finansowej tak, aby ze zdwojoną mocą podjąć 
działania statutowe. Priorytetem też będzie znalezienie nowej siedziby. Na razie, 
dzięki dobremu sercu i empatii właścicieli – Stowarzyszenie wciąż mieści się w 
dotychczasowym gospodarstwie. Ponadto Stowarzyszenie planuje rozwinąć się 
internetowo, aby mieć możliwość działania i w ten sposób. Pierwszym krokiem 
będzie stworzenie strony internetowej.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

50

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie HIPODROM w 2012 roku opiekowało się 
odratowanymi przez siebie końmi na dożywociu – zarówno 
niepełnosprawnymi jak i użytkowymi. Opieka obejmowała pojenie, 
karmienie, porządki w boksach, czyszczenie koni i 
rozczyszczanie kopyt, padokowanie i wypas koni oraz 
zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej – w tym szczepienia 
i odrobaczenie. Stowarzyszenie zajmowało się poszukiwaniem 
domów adopcyjnych dla koni na dożywociu i odratowanych. 
Umieszczono pięć koni w domach adopcyjnych a następnie 
Stowarzyszenie pozostawało w stałym kontakcie z nowymi 
opiekunami koni – w zakresie wszelkich porad dotyczących opieki 
i praktycznych porad żywieniowych i zdrowotnych. 
Stowarzyszenie również pośredniczyło w znajdowaniu domów dla 
koni należących do osób, które w tym przedmiocie kontaktowały 
się z władzami Stowarzyszenia. Udzielono wielu porad osobom 
kontaktującym się w zakresie treningu, użytkowania, właściwej 
opieki i obsługi koni. Stowarzyszenie na wszelkich możliwych 
polach promowało alternatywne metody komunikacji i 
użytkowania koni – polegające na eliminacji siły i przemocy 
wobec tych zwierząt, a więc współpracy bazującej na 
partnerstwie, porozumieniu i współpracy. Promowano też i 
wspierano rozwój właściwie pojmowanej sztuki jeździeckiej w 
oparciu o poszanowanie dobrostanu koni i etyczną wobec nich 
postawę.

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 92.62.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 14,077.20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9,997.20 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,817.20 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,260.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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4,080.00 zł

6,180.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,817.20 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Utrzymanie koni 13,395.11 zł

2 Wydatki administracyjne 385.77 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14,643.17 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

14,257.40 zł 3,817.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

385.77 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

16.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

20.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Hanna Karpińska-Karolak /Prezes/ 13.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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