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1) ofsanizowanie i prowadrenie dziaia Ino6ci sportowei w dziedzjnie

kulturyfizycznej i rekf€a cji w sportach ierdzieckich, zwlaszcza w
dyscyplinie skok6w przez pz€szkodY.

2) wyszkolenie zawodnik6w.
3)Rozb!dowa iutrzymanie na wiaftiwYm poziomie infrastruktury lba?y
technlczn€j oraz stale poprawianie ich po?ionlu.

4) Podejmowanle wszelkich dziatai na rzecz ?aopatrzenia zawodnik6w w
od powied ni sprzet i koni€.
s)orsanizowanie i udziat w jeidz ieckich zawodach kfajowych i

6) Propasowani€ rozwoj! spod6w ieidzieckich.
7)Tworzenie dosodnych warunkow dla knewi€nia kulturyfizycznej i

sportu jeidzieckieso w6.6d dzieci, mlodriezy, os6b niepelnosprawnych

8) Kontynuowaii€ tradycjl po skiego jeidziectwa sportowego, z\irlaszcza

9) ochrona I mecenat nad zwiqranymi, jeidziectwem tradycjami,
pamlEtkami, zabltkami i zawodaml.

1. OrganDowanie i prowadzenie szkolenia w sportach je2dzieckich,

2. orsanizowarie i udzlatw krajowych i miedzynarodowych zawodach
jerdrieckich oraz imprezach towarzyszEcych-

3. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym
4- Wsp6lprace z orsanami admiiistracii rzadowej isamorzadowei,

krajowymi i miedzynarodowymi orga n izacjam i spo rtowym i, orsanizacjami

spolecznyml, gospodafczymi, p ac6wkaml ku lt u ralno-otuistowym i oraz

6rodkaml masowego pl,ekazu.

5. AktywDowanle grup spoleczehstwa wok6l idei dalszego fLinkcionowania

irozvroju Klubu Jezdzieckieso L€gia Kozlekka, przez pozyskiwanie irodk6w
finansowych i rzeczowych.

6. Organizowanie pokaz6w, konkursow obchoddw rocznic historycznych

zwiqzanych z po skim jeidziectwem.

7. Prowadzenie dz al.lno6ci sospodarczej sluzacej .ea izacji cel6w

10. spos6b realizacji cel6w srarutowych orsanizacji

lt\o."a.p. ol,pa db,eattoq tet6* lo"taLry.h otsdnkott,ro
pad sI o tu ie n otutu a q o, izo cji)

1. opis driata lnoici poiytku public2nego

'orsaniracja szk6lekjeld,ieckich dla dzieci, mlodziezy oraz doroslych prowadzonych w trakcie rok!
szkolnego od poczEtk! stycznia do konca czerwca iod poczqtku wzeinia do kohca Srudnia

Prowadzeni€jazd rekreacyjnych na koniach ikucach przez caiy rokj jardy srupowe,jazdy
indwidua ne o raz jazdy spo.towe z e ementamiparkurowyrni
-organizacja eg?aminu na odzn aki leidzieckle Polskjego Zwiqzkuleidzieckiegowdniu20 czeMca dla

uczesinlk6w szk6lek jetdzlecklch i jazd rekreacyjnych
- Zawody 0g6 nopo!skie w skokach przez pzeszkody Memorial plk Antoniego tuczvnskiego, mir'

Wiktora OlAdzkiego, gen. bryg. Mkhala Gulowskie8o, Ben. dYw (azimier2a Gilarskiego w dniach 29 31

zawody Regiona ne w skokach przez przeszkodyw dn'ach 29-31maja
-Zawody R€giona ne w skokach pnez przeszkodyz cyklu LigiMazowsza 18 kwlet|lia

zawody Resiona ne w skokach pnez przeszkodyz cyklu LigiMazowsza 8 sierpnia

-PodczasZ.wodow Reglonalnych w dnlu 8 sierpnia rozegnano konkurs MemorialArmiiKrajowej oraz

Konkurs o Puchar Maiego Powstaaca
- Wspolorsan Dowali(my wraz z Dowddztwem GarnDonu Warsrawa Swieto (awalerii Polskiejw dnlach

5-6 w12einia, iwieto wspolpracowaliz nami Ministefnwo Obrony Narodowej, Batalion

Reprezentacyjny Wojska Pokkiego, U12Ad ds. Kombatant6w i Os6b Represjonowanvch, Rada Ochronv

PamieciWa k iMeczeinwa, Urzqd m.st. Wa6zav.,.
' !ntegracyjny ,,HUBERTUS" 17 pa2dzierrika - uroczyste zakonczeri€ sezonujeidzi€ckieso
- spotkanie 16 grLrdnia podsumowujace sezon 2015

1.1. Opis gi6wnych

{







upowszechnianie kulturY
firycznej

organizowaniei
prowadzenie szkolenia
w sportach jerdziecki€h

dla Srup I os6b

Prowadzenie szk6lki
jetdzleckiej dla dzieci,

mlodzle2yios6b
dorostych podczas roku
szkolnego. Podzial na
grupy pod w?gledem
r6inego poziomu

umiejetnolci
jerd?ieckich.

Organizowanie zajea
naukijazdy konnej

gruPowej oraz

trening6w jeidziecklch

ujeidienia iskok6w

terenie Stowar2yszenia

specjalistycznero
uklerunkowanego na

miedzynarodowych w
konkurencji skok6w

ujeidienla.



upowsuechnianie kultury
OGanizowanie i udziat 193.11.2

rawodachjerdzlecklch
oraz imprezach

Organizowanie na I

hlpodromiel

regionalnych i
os6lnopolskich w

pneszkodydla
jerdrc6w zawodowych i

Organizowanie
rawod6w towarryskich
dla uczestnik6w szkri't€k
rekreacyjnych w celu
sprawdzenia ich

umlejetnolcl nabytych
na prowadzonycn pi?et

zajeciac1l. Zanqdzanie

ratrudnlonymi do
obsluri obiektu na
kt6rym znajduje sie

Stowa12 yszeni€ "Klub
Jerdriecki L€gia

Korielska". I



upowszechnianl€ kultury
flryc?nej

organizowanie imprez 193.11.2

OGanl2owanie
zawod6wlerdzieckich
w dyscyplinie skok6w

piknlk6w oraz Dnia

Dziecka. Organizacja
tradycyjnej pogoniza

bqdqceJ okazjq do

wslystkichjeidi€6w
trzymajac.ych konie na

ter€ni€ stowanysu enia

"Xlub Jeidziecki tegia

gonitwy, odbywala sle

dnostek oraz policji;

r6wniet poczqstunek

dla uczestnik6w o.az
przybyvch go&i i inne
atrakcje.

fa,



Po:ostala dzialalnosa zwiqzana ze sportem w
stowadysleniu "Klub Jerdziecki tegia Kozielska"
polega gbwnie na zapewnlenlu pensjonat6w

dla koni. Udostepnieni€ oblektu do opiekinad
koniem - zapewnieni€ staini wraz r obsfuga,

karmienia koni, ruchu. Nad kodmic"uwajq
starenni, kt6rzy dbaja o ka2da potn.be
zwlenqt. Zwracajq szczeg6lna uwagQ na

zachowani€ koni, kdre mole pokazaC problemy

zdrowotne rwienecia; w razie jakichkolwlek

podejnedza pdsrednictwemwlaiciclela
j€st pomoc weterynaryjna. Obi€kt ne

kt6rym znajdujq sie najnie objetyjest ochronq,

co zwiekza o86lne bezplec2eistwo dziahlnolci.

ch6w i hodowla koni i porostalych zwieEat
koniowatych. Pozyskuj€my do treningu konie

dwuletnie itnyletniq przez p;erwszy okres

zajmujemysie chowem tych :enat
zaberplec2ajac im wlaJciwe warunkl bytowe w
stajnl. Po2yskanym koniom zap€wniamy
odpowiednia pare i suplementy. padoki,

opiekq i profilaktykA weterynaryjnq. I(onie w
tym okresie sq niwniei sprawd2ane pod

wzgledem pr2ydatnosci skokowej w wskokach
luzem w korytarzu be2 jerdlca. Niekt6re z

ogler6w posiadaja lic€nct'q rozpiodowa I moga
byf u2yte 1' dalszej hodowli.

Pozostale dzlalalnol6 rozrywkowa i rekreactna.
stowaEvszenie'Klub Jerdziecki Lesia Xozielska"

udostepnia teren poloiony pnyul. Kozielskiej

4a, a w szczeg6lnolci jego czQi6, cryli hipodron
u nawi€rrchnla trawiaste na orSanizacje
piknik6w rodzi.nych, chaMatywnych lub
imprez t€matycznych.
Podczas organi2owanych lmprez goJciom

udostepnlone sq na przejaidikl konle I kuce

rekr€acajne Stowarzysrenia "Klub Jerdziecki

Legla Kozielgka".
Obiekt pny ul. Kozielskiej 4a udostepnlanyjest
r6wniei ekipom ff lmowym realizurEcym zdjecia

do film6w lub seriali telewi2yinych.
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2.1. Pnychody z 1% podatku dochodoweSo od os6b flzycznych 5,830 70 d

2.2. ze irodel p!b:icznych os6lem: 60,294.01d1

a) ze arodk6w europejski.h w rozumieniu przepis6!! o flnansach publicznych 0.00,

b)ze (rodk6w budtetu panstwa 60,294.012t

c)ze i.odk6w budu €tu jednostek samorzqdu teMor a neso 0.00,

d) ze (rodkow paistwowych funduszY celowych 0.00:l

2 3. Ze 2r6del prywatnych oSoiemi 23,325 2A zl

a) ze sktadek cztonkowskich 2,180.U0 zl

b) z darowiz. od osob f zycznych 21,,145.2011

c)z darowl,n od os6b prawnych 0.00 d

d)z oflarno(ci pLrblicznej {zbi6rek publicznych, kwest) 00021

e)ze spadkow, zapisow 0.00 z1

f): wplywow z majAtk! {w szczes6 no6ci sp?eda2y lub wynaim! skladnjkow majatkowych) 0.00 zt

1,310,933.59 d

3.lnfofmarje o sposobie wydatkowania irodkdw po.hodrq€ych i 1% podatku dochodoweso od osiib firv€znYch

3.1. Stan i.odk6w pochodzEcych z 1% podatku dochodoweso od os6b flzycznych na pleruszy dzlen

roku spfawozoaw.z€go
4,698.10 z1

3.2. WysokoSa kwoty pochodzEcejz 1% podatku dochodoweso od os6b flzycznych wydatkowanei
w okresie sprawozdawczym oE61em

4,698.10 zl

3.3. Dzialan:a, na kt6re wvdatkowano (rodki pochodzqce u 1% podatku dochodow€8o od osob fizvcznvch w okresie

sprawozdawczym (w srczeE6 no<ciokre4ione w pkt 11.1.1), orazszacunkow€ kwotv prz€znaczone na te dzialania

1 orcanizacjazawod6wjeidrieckj wypJatydlasqdziow 4,698.10 zl

3.4. cele szczeg6towe, w rozunrieniu prz€pis6w o pod:rkLr dochodowym od os6b fnYcznvch, wskazane prz€z podatnikdw

podatku dochodoweso od os6b fizy.znych, na kt6re orsannacja pozytku publiczneso wydatkowata najw:ecej ( rod k6w

pochodzacych 2 1% podatku dochodoweEo w okresle sprawozdawczym wraz z wydana kwota

4.1. Ko?ty organizacjiw okesie sprawozdawczym ogolem: 7,43A,606.4771 4,698.10 t

a)koszry zt!,rul! pro!!adzenia nieodplatnejdzialalno(cipo2ytku p!b icznego 0.00 zl 0 00 zt



bl kor-l z tvrJru p-o\4;d/pn o odprdl "i d/ dr"l o:L: po /l\- p-b (/ ego 759,883.23 zl 4,698 10 zt

c) koszty z tytLrlu prowadzenia drialalno3cl gospodarczej 67A,723.1821

0.00 zl

e) koszty ad'rinistracyjne 0.00,

f) pozostate koszty og6lem 0.00 2l 0.00 zl

4.2. Koszty kamp?niiinlormacyjiej lijt feklamo$rej i;!iiit;.i loz,lsliwanieni rx poaa*Lr
ooLhodohego oo ocob'r?/.zn!.h 0.00 zl

s. Wynik dliaialno(ci odplatnej i nieodplatnej poiltku public,neso lub driatalno6.i gospodarczej ofsanizacji potytku
public2nego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wyn k dzialalnolci nieodplatnej poiytku publlcznego 49,449.9121

5.-. w/n I d/'alJ o ' iodplr" e. po/,1k- pubL'/ e8o -301,784.97 zl

5.3. Wynik dziaialnoici €ospodarczej -36,399.3121

wtym:wr/sokoii irodk6w przeznaczona na dziala nodi po2ytku pLrblkznego 0.00,

::..,

T z podatk! dochodoweEo od osob prawnych 0.00 d

1 orsanizacja korrysiala, nastepLrjacych

( No tety wskoza i jed na t ub w jQ tej p a zycii rr I d, z kwotq

z podatk! od nieruchomoicl

z podatku od czynno<ci cywilnoprawnych

z podatku od towarowluslug

tr

T

T
T

tr

0.00 ztl

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zl

0.00 zlF z innych zwo niei,jaklch:

;2. orsani?acja korzystata ? pra$,a do nieodplatneso informowania przez jednostkl pub icznej

lradiofonli it€lewizji o prowadzonej dzialalno6ci n eodpiatnej po2ytku pub iczneso, zgodnie z art. 23a
ust. l unawyzdnia29 g.udiia 1992 r. o radioloni: i tel€w'zji {Dz. U. z 2011r. Nr 43,paL.226,1

/
//

/

{

3. orsanizacja korzystala z upravr'nieria do nabycia na srcze8d nych zasadach
prawa wlasnoftl lub prawa !Zytkowania wieczystego nieruchonro(c z zasob!
skarbu Pairnwa ubj€diosteksamorzad l€rytoflalneBo, lub zawaria na
preferencyjnych warunkach z pod m iota mi publlcznynr i umowy u2ytkowania,
najmlr, dzief2awy lub ulyc2eria iprzysiusujejel w odniesiefiu do tych
nier!chomoSci naslepujece prawo:

l t Jole,y wska,ot jednq lub wiecej pa,ycji)

uZytkowanie wleczyste

1. Pra.ownicy orar osoby iwiad.:ece uslugina



1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacjina podstawie stosun ku pracy

lw adpawicdzi holeiy uwzglednia aszynkie .soby rdludrioue w otqonho.ji ho podstdwle stosunku

pn€l (etot tub .ze<[ etotu) w okrcsie spnwazdaeczyn, nawet ieati obecnie nte sa irt 2attudntane w

1.2. PneciAtna liczba zatrudnionych worgankacjina podstawie stos!nk! pracyw pfzeliczenilr na

(Aby akrcllia pdeeietne zanudniehie hol.i zsunawot wrzystkie atuby zotrdniane no podtttwle ttosuhku ptd.v w

pas.czes'lny.h nl. sia.d.h w akrcsie sprowordaeclyn lwrcz z ulonkoni odpawiodoie.yhj .zQit et tr, np a,5 w
ptlypodkr osoby zottalnianej no p6letotuJ, dodatdasiebe sthy zottudnionych r 12 niesiecv i podzi.tt pte212 wvnik

wpisai z dakdanakiq d. 1 nhjsca pa ptzetihku)

3.1etatow

1.3. Llczba os6b w orsan izacji 6wiadczqcych usiusina podstawie umowy cywilnopfawnei 13.0 osob

2.1. Organiz:cja posiada czionk6w

Tak

Ni€

2.2. Liczba ctonk6w organizacjiwg stanu na osistnidzi€ri roku sprawozdawcz€8o
0.00 os6b prawnych

3.1. Organizacja konystala reSwiadczeri wykonywanYch p12ezwolontariuszY

{zqadnie z ustawq z dntd 24 kwietnid 2aa3 t. o dziolaln.tct poiytko publi.znego i o wotontoio.ie, wotontdtiuuoni 5q asobv

frzyare, ktate o.hatnieza i bez wyhdqhdzenid vykonujq lwiod.zenio na nec, oQoni2aqi, nidole2nie od teqa, .2v sq t

asaby niezwiqzar? 2 oeannocjq, erlankowie, p,ocawnicy, asoby 4wiadeqce usluqi no padstawie Lno*y eywiinop@wnej

czy peedstowieiele wladz oOonnocli)

. t.tie

3.2. Liczba wolo ntarius?y wykon ujqcych <wisdczenie fa aec? organ:zacjiorze, okres kdtszv nii 30

sll
(K o rdy wala.totiusz powin ie n byt tkzony tlko toz, nieza lez \ie ad lizby lwiodcze A |9yk ho^ych nd zecz orqonizocii w

akesie sprceazdowdyn t doeu ptdcy)

0.00 osob

a)cztonkowle organizacji, pracownicy organizacji, osoby (wiadczqce uslugina podstawie
w umowy cywilnoprawn ei, czionkowle orcanu zarradzaiEceSo

0.00 os6b

tymr 

-

0.00 os6b

3.3. Liczba $iolontariLrszy lvykonujEcych dwiadczenie na rzec, organizacjip?€z ekres od 30 dnido 6

miesiecv
Uordy walattotius, powinien bya ljc,ohy tylko tu., niezoldnie ad lic.by iwiodc2en |9yk nonych na zea aqonizocii||

1.00 osob

a)cztonkowie organizacji, pracownicy organi2acji, osoby <wiadczqce usluEina Podstawie
w umowy cywilnoprawn ei, .zionkowie organu zarzedzaiqcego

0.00 osob

tym: 

-

1.00 os6b

3-4- Lic2ba wolonta riuszy wykonujqcych awiadczenie na zecz ofganizaciiprzez okr€s dtu2szv niz 6

lK"dywolontotiue pawinien bya ti.zanyttlka tu2, niezotetnie od ljeby iwiod.zpiwykondnychno ze.zaqanizo.liw

a) cztonkowie orsan iracji, pracownicy o rsa nizacji, osoby 6wiadczqce !si!sina podstaw e

w umowycVw'lnoprawnei,czlonkowieorganuzarzedzaiqcego
0.00 os6b

tYm: 

-

0.00 os6b

'z
,/



1.lqc2na kwota wynagrodzen (brutto) wyptaconych przez organDacjewokresi€ sprawozdawczym 453,753.9121

a)z t\itulu um6w o pracQ 136,02a.7121

wyn!Srodzenie ?asadnicze 136,020.7121

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zl

b)z tytulu umow cyw noprawnych 317,733.24 zl

2. tqczna kwota wynacrodzen wyplaconych prze, organizacje
;wradczqcv-r us,ugi na pod\ro r p -rowy r lri .op dw^ej. w

pa:coMrnlkom or'az o5o0orn
zwiEzku z prowadzonE dziatalnoic iq 245 .49A .7A zl

w a)wzwiqzku z prowadzonq dziataho(cie odplatna poiytkr publicznego 245,490.78 zl

tvm: U)w zwiEzt<u z prowadrona dzialalnoiciq ni€odptatnq po2)tku publicznego 0.00 zl

3. tEczna kwota wynagrodzen wypia!onych przez organizacje pracownikom ofaz osobom
Swiadczacym ustugina podstawie umowy cywilno prawnej w zwiErku z prowadzona dziatalno(ciq

BospodarczE oiganlzacji
208,263.13 zl

4. WysokoSi pr2eciqtnego miesiqczne€o wynagrodzenia (brutto) wypiaco n eEo czlonkom organu
zarzEdzajqceso orcan;racji, wlicz:jac wynrsro dzenle zasadnicze, naErody, premie iinne
Swiadczen a ora, umow! cl/wllnoorawne
Aby akrcilia ptze.ietne niesieczn.wnogrcdrehie nol.i: l.atnawoa weystkie kwoty wynaqradzen wyplocone w.iequ
takr sptortDddleeao ltuttt2ajactuynaqtad,enie,osodni.ze, hostady, wenie i inneswiodcrcnlo otoz unawy
tyiitnbptuNne); 2 patlzietia rsunawona kwote pn.z 12 lnQsie.y)

0.00 zl

5. WysokoSa prueciqtnego m iesieczn ego wyn agrodzenia {brutto) wyptaconego czionkom organu
kontroli lub nadzoftr, w iczajEc wynagrodzenie zasadnicre, nagrody, p.emle i inne 6wiadczenia oraz
umowycywiLnoprawne
lpdtz kahentoa do punktu4)

0.00 zt

6. WysokoSa pneciqtnego nriesiEcznego wyiagrodzenia (brutto) wyptacon eEo czlonkom inny.h,
niz orEanLr zarrEdzajqcego, kontrolil!b nadzoru, orsandw orsanlzacji, w ic?ajqc wynaErodzenie
zasadnicze, nagrody, prenrje iinne iwiadczenia oraz ur. owy €ywilno prawn e
lDatt kanenlda da aunktu4)

0.00 zl

7. Wysokoti pr!ecittnego miesiqcznego wynaErodzenia (brutto) wypiacon eSo pracownikom
organizacji, wliczaj Ec wyn agrodzenie zasadnicze, nagrody, p.ehie iinne <wiadczenia, oraz osobom
wi"d /4.yr usJugi nd pod-ta!'r e -rosy cylti rop.ar_ej

lDat kanentotz dabunktu 1)

37.812.82 zl

8. Wysoko<i najwyisr€so miesieczneso wynasrod2enia (brutto) wyplaco n eso crlonkom orsanu
,arzEdzajqcego, wliczajqc wynasrodz€ni€ zasadnicze, nasrody, premi€ iinneivriadczenia oraz
umowv cvwilnoDrawne

0.00 zl

9. Wysoko6a najwyisreso m iesiqczn eso wynasfodu e n ia (brutto) wyplacon eso cztonkom orsanr.r

ko ntroli u b n adzoru, wlic2aj4c wynagrodzen i€ zasa dn icz€, n agrody, p re mie i inne iwiadczenia o raz

umowy clwiLnoprawne
0-00 zl

10. Wysoko# najwyiszeso miesieczneso wynasrodzenia (brutto) wyplacon€so czionkom innych,
.ii arganu beadzqacela, kontroli lub nadzoru, o.gandw ofganizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadn;cze, na€rody, premie i:nne Swiadcuenia oraz u mowy cywilnop rawne

0.00 z{

11. Wysoko(l najwyiszego miesiQczneso wynasfodzenia {brutto) wyptacon€so pracownikom

organizacjl, wliczalec wynagrodzenie zasadnjcze, nag.od, premi€ i inne S\riadczenia, oraz
wynagrodzenia wyptaconego osobom <wiadczecym uslugina podstawie u mowy cywjlnoprawn€j

6,091.'13 zl

,r'
N







r organiu;cja posiada co.najmniej20% udzlat6w lub akcji w kapitale z.kjadowvm tub co najmniej 20%

ganre stanowracym spofl0
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