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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-05-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. LESZNO

Powiat M. LESZNO

Ulica BOLESŁAWA 
CHROBREGO

Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość LESZNO Kod pocztowy 64-100 Poczta LESZNO Nr telefonu 655205115

Nr faksu E-mail amazonkileszno@op.pl Strona www http://amazonki.leszno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-23

2011-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 41022388900000 6. Numer KRS 0000055194

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

Mieczysława von Ossowska prezes stowarzyszenia TAK

Ludwika Laśkiewicz wiceprezes 
stowarzyszenia

TAK

Anna Mikołajczak skarbnik stowarzyszenia TAK

Sylwia Kopaczewska sekretarz 
stowarzyszenia

TAK

Grażyna Kaźmierczak członek stowarzyszenia 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

Małgorzata Szpilakowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina Waleńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Cieślak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"
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1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Działania Stowarzyszenia skierowane były przede wszystkim na rehabilitacje psychofizyczna, która prowadziłyśmy 
dzięki wsparciu otrzymanego w formie dotacji z Urzędu Miasta Leszna, Starostwa Powiatowego, PFRON-u , środków 
otrzymanych od darczyńców, a także z 1 %.
Dzięki temu amazonki mogły korzystały z takich form aktywności jak:
1.1 Gimnastyka na sali – 3 razy w tygodniu w 5 grupach korzystało średnio 100 osób miesięczne. Prowadzona była 
w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym „Niezapominajka” przez wyszkolonych rehabilitantów. 
Pomimo pandemii nie było przerwy w zajęciach
1.2 Rehabilitacja w wodzie 2 raz w tygodniu do września, potem 1 raz w tygodniu . Zajęcia trwały ok.  1 godz. 
korzystało z niej ok. 30 osób miesięcznie. W okresie lockdownu ( w kwietniu) zajęcia na basenie były zawieszone.
1.3 Zajęcia z jogi dla amazonek w miesiącach luty – wrzesień odbywały się internetowo, od października 
prowadzone były na Sali w SP nr 13   i  korzystało z nich ok22 osoby miesięcznie. 
1.4 Nowe amazonki oraz, te które tego potrzebowały mogły korzystać z masażu limfatycznego prowadzonego raz  w 
tygodniu przez 2 godziny w siedzibie naszego stowarzyszenia. W ciągu miesiąca z masażu korzystało średnio ok. 25
 osób.
1.5.  Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z PFRON w ramach Modułu IV programu pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
  mogłyśmy korzystać z masażu refleksów stóp, który  prowadzony był w miesiącach od  października do grudnia. 
Skorzystało z niego 10 osób. Każda z nich miała 6 jednogodzinnych masaży. 
1.6. Amazonki mogły również korzystać ze wsparcia psychologicznego. Dla potrzebujących kontynuowana była 
działalność  powstałej w zeszłym roku Internetowej Grupy Wsparcia, w której uczestniczki mogły podzielić się między 
sobą swoimi problemami, a także skorzystać z pomocy psychologa obecnego na spotkaniu. Grupa spotykała się raz 
w miesiącu przez 1 godzinę. Uczestniczyło w niej  średnio 5-7 osób. 
2. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2.1. Na zaproszeniu klubu w Jarocinie 3 lipca 3 nasze amazonki brały udział w V Zawodach Strzeleckich. Startowało 
8 drużyn. Nam udało się drużynowo zająć IV miejsce, a indywidualnie nasza koleżanka Ola L. była druga. 

2.2 W dn. 5- 8 lipca na Malcie w Poznaniu odbyła się XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek w których brało 
udział 5 naszych amazonek. W zawodach łodzi smoczych zajęłyśmy 6 miejsce, z kolei na ergometrach w kategorii 
60+ dwie nasze koleżanki zdobyliśmy złoto i brąz! 
2.3 Brałyśmy też udział w trekkingach organizowanych przez Federację Amazonek w Zakopanem, dwa razy w 
Sierakowie i raz w Świeradowie .Łącznie z tej formy aktywności skorzystało 9 naszych amazonek. 
2.4 II „Różowy Marszobieg bo Życie Cudem Jest ” odbył się 9 października. Zorganizowany został przez nasze 
stowarzyszenie i Fundację „Życie Cudem Jest” w Karczmie Borowej na Polanie Trzech Dębów. Wydarzenie 
sponsorował i udzielił nam wsparcia Powiat Leszczyński Spotkanie, którego celem przewodnim było profilaktyka 
przeciwnowotworowa zwłaszcza raka piersi zgromadziło ponad 100 osób. Byli to mieszkańcy Leszna oraz 
okolicznych gmin Powiatu Leszczyńskiego. Każdy uczestnik miał za zadanie przebiec, przejść z kijami lub bez w 
swoim tempie trasę 5 km. Po pokonaniu otrzymywał dyplom uczestnictwa, cebulkę żonkila i mógł uczestniczyć w 
losowaniu nagród. Otrzymane cebulki żonkili mógł zasadzić na Leszczyńskim Polu Nadziei w dn. 15 października 
czyli w dniu , w którym przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
2.5 IV Zawody Kręglarskie Leszczyńskich Amazonek odbyły się 19 listopada i jak zawsze cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Najlepsze zawodniczki mogły wziąć udział w kolejnych zawodach zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. 
2.6. Mikołajkowy Turniej Kręglarski zorganizowany przez Rodzinę Wojskową odbył się 11 grudnia i wzięły w nim 
udział 4 nasze koleżanki, które pokonały 9 drużyn i zajęły 1 miejsce. 

3. Działania w kierunku tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;
3.1 Nasze amazonki mogły korzystać  z zajęć ergoterapeutycznych, na których rozwijały swoje umiejętności. 
Prowadzono min. robótki szydełkowe i na drutach, malowanie tkanin, wykonywanie biżuterii, kartki świąteczne, 
decoupage. Zajęcia były dofinasowane ze zbiórki publicznej i odbywały się raz w tygodniu w siedzibie 
stowarzyszenia. 
3.2.W dniach 12 do 25 lipca 27amazonek skorzystało z turnusu rehabilitacyjnego nad morzem podobnie jak w 
zeszłym roku,  w ośrodku „Dorwit „ w Dźwirzynie. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanego z PFRON-
u PCPR otrzymanego na częściowe pokrycie kosztów transportu.
3.3 Wycieczka Integracyjna Szlakiem Piastowskim odbyła się 17-18 września. Dzięki dofinansowaniu otrzymanym z 
PFRON MOPR 32 osoby mogły zwiedzić ciekawe miejsca na Szlaku Piastowskim min. Katedrę Gnieźnieńską z 
grobem św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, termy solankowe w Inowrocławiu i poznać zabytki Torunia. Ponadto 
były na spektaklu w Planetarium. 
3.4. Wyjazd pielgrzymkowy na Jasna Górę i wycieczka do Łagiewnik do Krakowa i Wieliczki . W dniach od 1 do 4  
października grupa 37amazonek wybrała się na XXIV Pielgrzymkę Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na 
Jasną Górę. Tradycyjnie amazonki uczestniczyły w pięknej homilii na Błoniach Jasnogórskich, którą tradycyjnie 
sprawował biskup A. Długosz. Po mszy udałyśmy się w dalszą podróż, by zwiedzić w Łagiewnikach, wraz z 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie prowadzono

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

przewodnikiem przepiękne Centrum
Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz kaplicę, w której złożone są szczątki św. Faustyny. Drugi 
dzień był przeznaczony na zwiedzanie zabytków Krakowa. O ostatnim pojechałyśmy do Wieliczki, by zwiedzić 
kopalnię soli. Koszty transportu zostały pokryte z dotacji otrzymanej z miasta Leszna. Pozostałe koszty pokryły 
uczestniczki wyjazdu, bądź stowarzyszenie z 1 %.
3.5. Udział w warsztatach organizowanych przez Federacje Amazonek pn. ”Artystyczny Świat Amazonek”  w  
Sierakowie i Wągrowcu. W obu imprezach wzięło udział 7 amazonek. 
3.6. Udział w warsztatach rekreacyjno-turystycznych pn. „Żyj Aktywnie 2021” zorganizowanych przez  Integracyjne 
Stowarzyszenie Aktywni 50+ ze środków PFRON,  w Łężeczkach wzięły udział 4 amazonki. Warsztaty odbyły się w 
listopadzie. 
3.7   5  Naszych koleżanek brało udział w warsztatach wsparcia psychologicznego organizowanych przez Federację 
Amazonek ze środków PFRON w Budziejowie. 
3.8 Nasze amazonki uczestniczyły także w imprezach organizowanych przez miasto Leszno 
min. od 11 do19 września brały udział w spotkaniach organizowanych w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna, 
ubierały wspólnie z innymi organizacjami leszczyńską choinkę (03.12) uczestniczyły w Jarmarku Pomysłów (5.12) i 
Jarmarku Bożonarodzeniowym (19.12) 
3.9 Nie zabrakło nas na sadzeniu lasu. W tym roku z okazji  Światowego Dnia Lasu posadziliśmy kolejny Amazoński 
Las. W pracach pomagał nam leszczyński oddział Polska 2050. 
3.10 Podsumowaniem naszego działania i okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych była Nasze Spotkanie 
Opłatkowe, na którym spotkałyśmy się 3 grudnia.
3.11 Tradycyjne rok zakończyłyśmy Dziękczynną Mszą św. która miała miejsce 30 grudnia w Bazylice Mniejszej im 
św. Mikołaja w Lesznie. 

4. Organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z 
zapobieganiem i zwalczaniem choroby  nowotworowej;
 4.1  Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi  po raz czwarty posadziliśmy na Polu Nadziei ponad 2000 
cebulek żonkile – kwiatów będących symbolem nadziei, a także znakiem rozpoznawczym Amazonek . Patronat 
honorowy nad wydarzeniem przyjął Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna. Było to również okazja by odsłonić 
ufundowaną przez Prezydenta tablicę pamiątkową pn. Skwer Pole Nadziei.
W akcji sadzenia brali z nami udział prezes Miejskiego Zakładu Zieleni wraz z pracownikami, Pełnomocnik 
Prezydenta d/s Organizacji Pozarządowych, Duża grupa pracowników MZWIK, nauczyciele i uczniowie Zespół Szkół 
Technicznych CKZiU w Lesznie oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Nie zabrakło 
organizacji pozarządowych, które nas wiernie wspierają min. Babcie Biegają Chodzę Bo Lubię Leszno, 
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” a także mieszkańcy Leszna. Wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia udzieliła 
nam Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Leszno. 
4.2 W dn. 8-11 grudnia dwie nasze liderki uczestniczyły w Forum Edukacji Amazonek i Akademii Dobrych Praktyk 
dla Pacjentów Onkologicznych w Sierakowie.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

400

3
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Środki były przeznaczone przede wszystkim na 
prowadzoną przez nasze stowarzyszenie rehabilitację 
amazonek i tak na : 
- rehabilitację grupową na sali przeznaczono 5737,50 
złotych
- masaże limfatyczne 2060 złotych
opłacenie fizjoterapeutki na basenie -980złotych
zakup biletów wstępu na basen - 813 złotych
gażę joginki - 950 złotych
wynajem sali na zajęcia jogi 147,60 złotych
Ponadto poniesiono wydatki na opłacenie psychologa w 
ramach prowadzonych internetowo warsztatów 
wsparcia psychologicznego w wysokości - 300 złotych

11 315,10 zł

2 turystyka i krajoznawstwo W ramach działalności stowarzyszenie zorganizowało 
dwa wyjazdy integracyjne. Pierwszy był Wycieczką 
Integracyjną Szlakiem Piastowskim, która miała miejsce 
17-18 kwietnia 2021roku. Uczestniczyły w niej 32 
amazonki. Większość kosztów została pokryta z 
wsparcia otrzymanego z PFRON i z wpłat uczestników Z 
1% opłacono jedynie parking w Gnieźnie w kwocie 
11.34. W czasie drugiej wycieczki, która połączona była 
z Pielgrzymką Kobiet po Raku Piersi zwiedziliśmy, 
Kraków, Łagiewniki i Kopalnie Soli w Wieliczce. Z 1% i 
opłaciliśmy częściowo koszt noclegu w Krakowie
(854,01zł)  polisę ubezpieczeniową w kwocie 150, 58 zł 
na ten wyjazd. Ponadto z 1% opłacona była polisa na 
wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Dźwirzyna w kwocie 
150,68 oraz częściowo koszt transportu na ten turnus w 
kwocie 275 zł.

1 441,61 zł

3 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

W m-cu październiku, który jest miesiącem walki z 
rakiem piersi odbyła się plenerowa impreza pod nazwą 
"Amazonka Run-Walk 2021 -  Różowy marszobieg, bo 
życie cudem jest", której celem było zachęcanie 
uczestników do aktywności fizycznej i równocześnie 
zwrócenie ich uwagi na profilaktykę 
przeciwnowotworową. W ramach tego wydarzenie 
uczestnicy mogli nauczyć się samobadanie piersi na 
fantomie, otrzymali  niezbędną literaturę i mogli 
przemaszerować, przebiec lub przejść z kijami odcinek 5 
km. Fundusze z 1% w wysokości 216,96 zł przeznaczono 
na dofinansowanie zakupu drobnych gadżetów, 
środków spożywczych i ulotek z instrukcją samobadania 
piersi. Ponadto z 1% opłacono wynajem sali na III 
Zawody Kręglarskie Leszczyńskich Amazonek w 
kwocie165 złotych

381,96 zł
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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 zysków i strat) 78 404,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 59 284,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 18 581,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 539,30 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 turystyka i krajoznawstwo

Odpłatna działalność pożytku publicznego 
dotyczyła głównie organizowanych wycieczek 
integracyjnych (  Pierwsza -Szlakiem Piastowskim -
Gniezno- Inowrocław- Toruń i druga  Częstochowa 
- Łagiewniki- Kraków- Wieliczka) oraz turnusu 
rehabilitacyjnego w Dźwirzynie. Uczestnicy opłacili 
przede wszystkim zakwaterowanie w hotelach( 
Częstochowa,Kraków, Toruń) łącznie 9206,00. Za 
transport(Dźwirzyno, Częstochowa-Kraków) 
zapłacono łącznie 8725 złotych a za ubezpieczenie 
wyjazdu 150,34. Z zebranych środków opłacono 
też częściowo przewodników i bilety wstępu do 
Drzwi Gnieźnieńskich i Planetarium w Toruniu 
łąacznie 476 zł.  Z tych pieniędzy opłacono też 
częściowo parking w Gnieźnie (26,80 złotych).

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 173,72 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 13 138,67 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

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)

50 442,29 zł

18 581,00 zł

0,00 zł

140,01 zł

0,00 zł

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.

1 Rehabilitacja grupowa na sali 6 304,50 zł

2 Masaż limfatyczny 1 820,00 zł

3 rehabilitacja na basenie - wynagrodzenie fizjoterapeutki 980,00 zł

4 Honorarium joginki 950,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 69 163,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 241,54 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

40 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

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
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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 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mieczysława von Ossowska
Ludwika Laśkiewicz
Anna Mikołajczak

Sylwia Kopaczewska
Grażyna Kaźmierczak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-05-30

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