
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-23

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 512451454

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 ZARZĄDU 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 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "HIPODROM"
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 zrealizowano wszystkie stawiane sobie cele. Stowarzyszenie prowadzi działalność mającą 
na celu propagowanie wiedzy o potrzebie pomocy koniom, które już nie mogą być użytkowane z 
różnych przyczyn. Stowarzyszenie zajmuje się pośrednictwem w ratowaniu koni, nieużytkowych (ze 
względu na niepełnosprawność bądź wiek). Stowarzyszenie aktywnie pośredniczy w poszukiwaniu 
odpowiednich domów adopcyjnych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu dotarcie 
niezależnie do dwóch grup osób – z jednej strony właścicieli koni, którzy chcą je umieścić w dobrych 
warunkach, a z drugiej strony – osób poszukujących konia, którym się zaopiekują. W ten sposób 
Stowarzyszenie stara się kojarzyć ze sobą osoby tak, aby finalnie pomóc koniom potrzebującym opieki. 
Stowarzyszenie propaguje przy tym potrzebę objęcia pieczą konie stare oraz niepełnosprawne.
Stowarzyszenie od kilku lat skupia się na pośredniczeniu w poszukiwaniu potrzebującym zwierzętom 
odpowiednich nowych opiekunów, zamiast przyjmowania koni do siebie, ze względu na ogromne 
koszta takich działań (przyjmowanie wielu koni na bezpośrednie utrzymanie w poprzednich latach 
spowodowało zapaść finansową Stowarzyszenia). Stowarzyszenie w bieżącym roku podjęło jednak 
nową ścieżkę działania, aby móc pomóc większej ilości koni, przyjmując niektóre na bezpośrednie 
utrzymanie. W tym celu w 2017 roku Stowarzyszenie rozpoczęło akcję polegającą na poszukiwaniu 
darczyńców, którzy poprzez deklarację konkretnych, stałych wpłat przyjęliby konie na tzw. „adopcję na 
odległość”, co pozwoliłoby Stowarzyszeniu (bądź innym znalezionym przez Stowarzyszenie podmiotom) 
na przyjęcie i utrzymanie takich zwierząt, a tym samym na odratowanie większej ich ilości.
Stowarzyszenie odpowiada na zgłoszenia (mailowe i telefoniczne oraz również osobiste) od osób, które 
poszukują domu dla koni niepełnosprawnych, chorych bądź z innych przyczyn nieużytkowych. 
Stowarzyszenie udziela też wielu porad dotyczących właściwej pielęgnacji i utrzymania koni. W tym 
celu wykorzystywane są też konie oddane Stowarzyszeniu w nieodpłatne użyczenie, dzięki uprzejmości 
ich właścicieli.
Stowarzyszenie już kolejny rok współpracuje z prawnikami działającymi pro bono i poprzez specjalną 
zakładkę utworzoną na swej stronie internetowej („pomoc prawna”) oraz  formularz kontaktowy, 
oferuje bezpłatną pomoc prawną wszelkim osobom zgłaszającym przypadki wykrytego złego 
traktowania czy wręcz znęcania się nad zwierzętami (zwłaszcza końmi, ale nie tylko). Stowarzyszenie 
pomaga zainicjować i następnie prowadzić wszelkie postępowania - zarówno interweniowanie w 
przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa (nieludzkie traktowanie koni i innych zwierząt, 
przetrzymywanie w złych warunkach, okaleczanie, głodzenie) 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 zwierząt. 
Stowarzyszenie dzięki ludzkiej życzliwości od kilku lat posiada dwa konie w użyczeniu. Pozwala to bez 
nadmiernego obciążenia pełnym utrzymaniem koni wciąż wykonywać zadania statutowe w zakresie 
propagowania zasad wiedzy o prawidłowej opiece nad końmi oraz o sztuce jeździeckiej. Konie te 
znajdują się pod opieką Stowarzyszenia, jednak większa część kosztów ich utrzymania obciąża 
właścicieli.
Co do zamierzeń na kolejny rok, Stowarzyszenie planuje aktywnie działać w zakresie pośrednictwa w 
ratowaniu koni i kojarzeniu osób poszukujących konia z osobami pragnącymi znaleźć koniowi nowego, 
odpowiedzialnego opiekuna. Stowarzyszenie planuje również kontynuować rozpoczętą akcję 
polegającą na próbach znalezienia darczyńców, którzy poprzez deklarację konkretnych, stałych wpłat 
przyjęliby konie na tzw. „adopcję na odległość”.  Stowarzyszenie planuje też w 2018 roku nadal 
wykonywać zadania statutowe w zakresie propagowania zasad wiedzy o prawidłowej opiece nad końmi 
oraz o sztuce jeździeckiej – z pomocą koni posiadanych na zasadzie użyczenia. Stowarzyszenie zamierza 
dalej rozwijać zakres udzielanej pomocy prawnej w inicjowaniu i wspieraniu wszelkich postępowań 
związanych z ratowaniem koni i innych zwierząt, a także poprawą ich bytu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

20

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

2.2. 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

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Stowarzyszenie HIPODROM 
w 2017 roku zajmowało się 
propagowaniem wiedzy o 
potrzebie pomocy koniom, 
które już nie mogą być 
użytkowane z różnych 
przyczyn (w szczególności z 
racji na wiek czy przebyte 
kontuzje). Stowarzyszenie 
nadal, tak jak to już ma 
miejsce od kilku lat, skupia 
się na pośredniczeniu w 
poszukiwaniu koniom 
przeznaczonym na 
dożywocie odpowiednich 
nowych opiekunów 
(domów adopcyjnych) 
kojarząc ze sobą osoby 
chcące zapewnić koniom 
nieużytkowym 
odpowiednie miejsce 
pobytu i dożywotnią 
opiekę. Stowarzyszenie 
podjęło również akcję 
poszukiwania darczyńców, 
ludzi dobrej woli, którzy 
poprzez deklarację 
dobrowolnych, stałych 
wpłat przyjęliby na siebie 
koszta utrzymania koni 
odratowanych, co 
pozwoliłoby na pomoc 
większej ilości zwierząt 
(„adopcja na odległość”). 
Stowarzyszenie pozostaje w 
kontakcie z nowymi 
opiekunami koni 
odratowanymi przez siebie 
– w zakresie wszelkich 
porad dotyczących opieki i 
praktycznych porad 
żywieniowych i 
zdrowotnych. 
Stowarzyszenie udziela też 
porad wszelkim innym 
osobom kontaktującym się 
- w zakresie treningu, 
użytkowania, właściwej 
opieki i obsługi koni.
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wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

W zakresie edukacji 
ludności co do swego 
przedmiotu działalności 
Stowarzyszenie poprzez 
swoją stronę internetową 
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; zwłaszcza 
skupiając się na szkoleniu 
od podstaw oraz tworzeniu 
przyjacielskiej relacji i więzi 
z koniem.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Stowarzyszenie oferowało 
bezpłatną pomoc prawną 
we wszelkich sprawach 
związanych z przypadkami 
wykrytego znęcania się nad 
zwierzętami, zwłaszcza 
końmi, ale nie tylko. Na 
stronie Stowarzyszenia 
funkcjonuje odpowiedni 
formularz kontaktowy 
mający ułatwić zgłaszanie 
wykrytych przypadków 
złego traktowania zwierząt. 
Stowarzyszenie pomaga 
zainicjować i następnie 
prowadzić wszelkie 
postępowania - zarówno 
interweniowanie w 
przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa 
(nieludzkie traktowanie 
koni i innych zwierząt, 
przetrzymywanie w złych 
warunkach, okaleczanie, 
głodzenie) 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 zwierząt.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 9,189.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9,189.07 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) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5,620.00 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)

7,163.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,289.00 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot 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

8,452.40 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,452.40 zł

Druk: MPiPS 6
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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 3,319.41 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,319.41 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 7,163.40 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

736.67 zł

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 etatów

0.0 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)

4.00 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

Druk: MPiPS 8



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

organizacji

Hanna Karpińska-Karolak
19.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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