
Wrocław  31.03.2020 

 

FUNDACJA KOŃSKA SPRAWA 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019 

 

 

Siedziba działalności:  

Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław 

KRS: 552881 

NIP:  8992765789 

REGON:  361304565 

Zarząd: 

Renata Kawa – prezes Fundacji 

Dorota Jankowska – wiceprezes Fundacji 

Barbara Jolanta Filar – sekretarz Fundacji 

Cele statutowe: 

1) opieka nad końmi, a w szczególności nad takimi, które ze względu na wiek nie mogą 

służyć już jako konie rekreacyjne;  

2) opieka, rehabilitacja i leczenie koni;  

3) prowadzenie hostelu dla koni;  

4) działalność charytatywna;  

5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  

7) promocja i organizacja wolontariatu; 

Fundacja Końska Sprawa powstała z myślą o wsparciu starych, emerytowanych koni, które 

przez wiele lat służyły ludziom do celów rekreacyjnych lub sportowych. Nasz cel to budowa 

społeczności zainteresowanej tematyką hippiki oraz wymierne działania wspierające proces 

adopcji starych koni, lub takich, które z różnych względów potrzebują spokoju i opieki. W 

długoterminowych celach fundacji znajduje się także tymczasowa piecza zastępcza nad 

końmi. Szukamy stajni i właścicieli chętnych do adopcji starych koni, pomagamy w procesie 

tej adopcji, monitorujemy zwierzęta przekazane nowym właścicielom.  Dbamy o ich 

dobrostan i spokojną starość.  

 
  



 

 

Fundacja Końska Sprawa realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech  głównych 
obszarów:  

Monitoring – regularne wyjazdy wolontariuszy monitorujące stan zdrowia koni w miejscach i 
aktualnego pobytu. 

Profilaktyka i Leczenie – wsparcie usługami weterynaryjnymi obecnych właścicieli koni ( w tym 

odrobaczanie, suplementowanie, badania laboratoryjne, konsultacje weterynaryjne, leczenie ) 
Organizacja wolontariatu – budowa społeczności zainteresowanej realizacją celów statutowych. 

 
W roku 2019 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez aktywną działalność w 

ramach wszystkich trzech obszarów. 
 

 Monitoring 

Dwa sezonowe wyjazdy ( wiosna, zima ) do Stacyjki Maltusia, gdzie przebywają 2 konie – Bon Sire 

oraz Kassan (przebywał do sierpnia 2019) 
Dwa sezonowe wyjazdy ( wiosna, lato ) do Osady Jeździeckiej Bata – gdzie przebywa 1 koń – Credit.  

Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, aktualizacja na stronie www.konskasprawa.pl oraz fb Konska 
Sprawa 
 

 Profilaktyka i Leczenie 

Stacyjka Maltusia – wiosna 2019 - kontynuacja leczenia pod kątem boleriozy, bezpłatna konsultacja 
weterynaryjna dla Kassana (współpraca z dr. Przemysławem Różyckim ) 

 
Osada Bata – jesień 2019, zaopatrzenie w suplementy diety i pasze dla Credita oraz usługa 

weterynaryjna i leczenie Credita (współpraca z dr. Barbarą Jandzis) 
 

 

 Organizacja Wolontariatu 

Aktualizacja i prowadzenie serwisu Fundacji dostarczającego bieżących informacji z monitoringu. 
Przekazywanie bieżących informacji w formie newslettera/prezentacji skierowanego do grona 

sympatyków działań Fundacji.   
Koordynacja pracy wolontariuszy. 

 

 
Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Końska Sprawa zakończono.  

 
 

 
 

Informacja o uzyskanych przychodach:  

W 2019 roku Fundacja Końska Sprawa uzyskała przychody w kwocie 1955,00 zł, tym:  
1. 1955,00 zł – darowizny,  

 

Informacja o poniesionych kosztach:  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.  
Poniesione koszty na: realizację celów statutowych – 2105,93 zł.  

w tym:  

usługi wet/ badania – 845,00 zł 
koszty suplementów diety – 781,00 zł.  
opłacenie domeny i serwera 479,93 zł. 
 

b) koszty administracyjne 99,70 zł.  
  
 

 

http://www.konskasprawa.pl/


 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:  
1. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  

2. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  

3. Fundacja Końska Sprawa  posiada rachunek bankowy w Banku Pekao SA.  

Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 r wynosił 5217,43 zł.  

4. Fundacja na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała lokat bankowych.  

5. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 5217,43 zł.  

6. Fundacja nie nabyła obligacji, ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.  

7. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  

8. Księgowość prowadziło biuro rachunkowe ADACTA  na podstawie zawartej umowy.  
 

 
Dane o działalności zleconej:  

Fundacja Końska Sprawa  nie wykonywała działalności gospodarczej.  
 

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:  

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji Końska Sprawa  żadna kontrola.  
 

Informacja o rozliczeniach Fundacji.  
Fundacja nie posiada zaległości wobec usługodawców, ani nieuregulowanych faktur.  

 
 
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu – Renata Kawa  

 


