
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina JEDLNIA-LETNISKO

Powiat RADOMSKI

Ulica Nr domu Nr lokalu 

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

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

Strona www www.stowarzyszenie-hipodrom.pl

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Hanna Karpińska-Karolak Prezes TAK

Katarzyna Karpińska Wiceprezes TAK

Wojciech Karolak Sekretarz TAK

Eugeniusz Szulakiewicz Skarbnik TAK

Barbara Łukowska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Aleksandra 
Karpeta-Cholewa

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Elżbieta Cieślik-
Kalita

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Daniel Wójcik członek Komisji 
Rewizyjne

TAK

STOWARZYSZENIE "HIPODROM"

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013 udało się zrealizować wszystkie cele stawiane Stowarzyszeniu w roku 2012 roku. 
Przypomnieć należy, że rok 2012 był rokiem szczególnym, jako że wobec krytycznej sytuacji 
Stowarzyszenia podjęto działania restrukturyzacyjne, które naprawić miały sytuację i nie dopuścić do 
likwidacji naszego Stowarzyszenia.

I tak, po pierwsze udało się stworzyć stronę internetową Stowarzyszenia – nowoczesną i przejrzystą. 
Strona ta jest wciąż dopracowywana, lecz już teraz odpowiada ona wyobrażeniom członków 
Stowarzyszenia. Została również zawarta umowa dotycząca pozycjonowania strony, jest to bowiem 
niezbędne dla uzyskania widoczności w sieci. Stowarzyszenie dba ponadto o to, aby aktualizować 
informacje o sobie na innych portalach internetowych (np. baza ngo).

Stowarzyszenie posiada obecnie konie w adopcji realnej - formalnie 3 (Elfin, Best i Gino) ale faktycznie, 
w związku brakiem kontaktu z osobami, które adoptowały wałachy Best i Gino (śledztwo na razie 
zawieszone wobec nie wykrycia miejsca pobytu sprawców) Stowarzyszenie ma faktyczną pieczę jedynie 
nad ogierem Elfin. Organizacja ma stały kontakt z adoptującym. 

Jak wyżej wspomniano, wciąż zawieszone jest śledztwo dotyczące wałachów Best i Gino, sprawcy wciąż 
są nieuchwytni. Niestety nie udało się również na razie wyegzekwować należności z wyroku 
zasądzającego odszkodowanie z tytułu przywłaszczenia wałachów Korys Lord i Dolar. Egzekucja 
prowadzona przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Radomiu została umorzona. Stowarzyszenie 
planuje ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, lecz tym razem przez Komornika właściwego 
według miejsca zamieszkania sprawcy.

W roku 2013 Stowarzyszeniu udało się osiągnąć pierwszy sukces w zakresie pośrednictwa w 
poszukiwaniu koniom domu. Otóż za pośrednictwem organizacji udało się znaleźć dom adopcyjny dla 
klaczy Aralka.

Wobec sytuacji z lat poprzednich Stowarzyszenie planuje przesunąć środek ciężkości swej działalności 
na inne statutowe aspekty działalności organizacji (chodzi głównie o rezygnację z przyjmowania dużej 
ilości koni na bezpośrednie utrzymanie, co nadmiernie obciążało organizację), na rzecz pośrednictwa w 
tym zakresie, bez fizycznego przyjmowania konia do siebie – tj. poszukiwanie osób chętnych przyjąć 
konie w adopcję realną oraz pośrednictwo między osobami poszukującymi miejsca dla konia, którym 
nie mogą się już opiekować, a osobami, które takiego konia chciałyby do siebie przyjąć. Sukces w 
znalezieniu domu Aralce pokazuje, że jest to możliwe i bardzo potrzebne. Obecnie, po ustabilizowaniu 
sytuacji finansowo-organizacyjnej Stowarzyszenia możliwe jest podjęcie tych działań z pełną energią i 
zaangażowaniem.

Co do zamierzeń na kolejny rok, Stowarzyszenie planuje poszerzyć działalność w zakresie pośrednictwa 
w ratowaniu koni. Ma to tę zaletę, iż Stowarzyszenie nie będzie obciążać się przyjmowaniem wielu koni 
na bezpośrednie utrzymanie, gdyż w przypadku tak małej organizacji jest to niemożliwe, jak pokazały 
lata ubiegłe (doprowadziło to do zapaści finansowej). Jednocześnie ostatnie lata pokazały wielką 
potrzebę działania w zakresie takiego pośrednictwa. 
 I tak, działanie to przybierze dwie formy:
- będzie to zarówno poszukiwanie koniom domu (bez fizycznego przyjęcia konia do siebie) – poprzez 
kontakty Stowarzyszenia oraz poprzez utworzenie na stronie internetowej specjalnej zakładki, na której 
będziemy informować o możliwości pośrednictwa w szukaniu domów dla koni oraz będziemy 
umieszczać informacje o osobach, które chcą wziąć konia do adopcji oraz które chcą konia w adopcji 
umieścić.
- drugą formą będzie pośrednictwo w zakresie utworzenia POGOTOWIA dla RATOWANIA KONI, 
rozumianego jako oferowanie wszelkiej pomocy prawnej i organizacyjnej w inicjowaniu i wspieraniu 
wszelkich postępowań – zarówno w mediach jak i przed organami administracji oraz sądami jak 
również występowanie z petycjami i wnioskami do różnych instytucji. Chodzi o postępowania, które 
miałyby na celu zarówno interweniowanie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa 
(nieludzkie traktowanie koni, przetrzymywanie w złych warunkach, okaleczanie, głodzenie, bezprawne 
oddawanie na rzeź) jak i pomoc w prowadzeniu  późniejszych postępowań administracyjnych i 
sądowych mających na celu zarówno ukaranie osób dopuszczających się takich czynów, ale też ochrony 
i ratowania takich koni a następnie znalezienie im odpowiedniego domu. W tym celu Stowarzyszenie 
umieści specjalną zakładkę na stronie internetowej, która informowała będzie o możliwości udzielenia 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. 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

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przez Stowarzyszenie pomocy prawnej i organizacyjnej dotyczącej wszelkich tego typu postępowań. 

Stowarzyszenie planuje też przyjąć w 2014 roku jednego lub dwa konie w użyczenie aby nie obciążając 
się nadmiernie wciąż jednak wykonywać zadania statutowe w zakresie propagowania zasad wiedzy o 
prawidłowej opiece nad końmi oraz o sztuce jeździeckiej.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Stowarzyszenie HIPODROM 
w 2013 roku sprawowało 
pieczę nad odratowanymi 
przez siebie końmi, którym 
znaleziono domy adopcyjne 
(Stowarzyszenie 
pozostawało w stałym 
kontakcie z nowymi 
opiekunami koni – w 
zakresie wszelkich porad 
dotyczących opieki i 
praktycznych porad 
żywieniowych i 
zdrowotnych). 
Stowarzyszenie zajmowało 
się poszukiwaniem domów 
adopcyjnych dla koni na 
dożywociu i odratowanych. 
Pośredniczyło w 
umieszczeniu jednej klaczy  
w domu adopcyjnym. 
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

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4,704.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,444.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 260.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,450.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

1,865.97 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,586.90 zł

0.00 zł

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

3,452.87 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,452.87 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

1,251.63 zł

Druk: MPiPS 5
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 2,994.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

1 koszty działalności statutowej 1,865.97 zł

2 wydatki administracyjne 1,586.90 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. 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 etatów0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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)

10.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. 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

3. 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

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: MPiPS 7



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Hanna Karpińska-Karolak Prezes 
Stowarzyszenia, 12 lipca 2014 

roku Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 8


