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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-05-27

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 zarządu TAK

Anna Juskowiak wiceprezes zarządu TAK

Ludwika Laśkiewicz sekretarz zarządu TAK

Halina Hyżyk skarbnik TAK

Stanisława Andrzejewska członek zarządu TAK

Grażyna Kaźmierczak 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

Teresa Bartkowiak przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Szpilakowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Kasprowiak członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego 
"Amazonka" jest:
a) organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do 
zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa związanego z 
przebyta chorobą nowotworową piersi;
b) popieranie i inicjowanie pracy naukowej , rehabilitacji leczniczej, 
zawodowej i społecznej;
c) dążenie do zniesienia barier psychospołecznych i psychofizycznych 
wynikających z przebycia choroby i leczenia;
Cel statutowy realizowany jest przede wszystkim poprzez nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego i w niewielkim stopniu poprzez odpłatną 
działalność pożytku publicznego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania wzajemnego wsparcia, pomocy i samopomocy;
b) tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;
c) włączania się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na 
celu wczesne wykrycie raka piersi;
d) organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych i 
turystycznych dla członków Stowarzyszenia;
e) nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i 
organizacjami lokalnymi;
f) organizowania i szkolenia sekcji ochotniczek  jako grup wsparcia i 
samopomocy;
g) udziału  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w 
celu propagowania działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
h) podnoszenia kondycji psychofizycznej członków poprzez motywowanie 
ich do aktywności fizycznej i rehabilitacji; 
i) pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych;
j) wydawania broszur, folderów, plakatów, materiałów edukacyjnych;
k) organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z 
profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem 
choroby  nowotworowej;
l) współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi 
na rzecz chorych  i niepełnosprawnych;
m) współuczestniczenie w międzynarodowej działalności w ramach celów 
Stowarzyszenia.

  W razie konieczności cele mogą być realizowane poprzez odpłatną  
działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych
i turystycznych (PKD 94.99. Z);
b) wydawania broszur, folderów, plakatów materiałów edukacyjnych (PKD 
58.19.Z);

 W przypadku działalności odpłatnej  cały dochód z tej działalności 
przeznaczony jest na cele statutowe stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok 2020 był  z powodu koronawirusa bardzo trudnym. Z powodu pandemii musieliśmy zrezygnować z paru projektów,na  które 
otrzymałyśmy dofinansowanie. Mimo problemów udało nam się prowadzić min. rehabilitację psychofizyczną.

1. Rehabilitacja psychofizyczna amazonek.

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 i Wojewody Wielkopolskiego 
oraz środków otrzymanych od darczyńców, a także z 1 %.
Dzięki temu amazonki mogły korzystały z takich form aktywności jak:
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1.1 Gimnastyka na sali – 3 razy w tygodniu korzystało średnio 40 osób tygodniowo. Prowadzona była w Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekunczo- Rehabilitacyjnym „Niezapominajka” przez wyszkolonych rehabilitantów
1.2 Rehabilitacja w wodzie 2 raz w tygodniu- 1 godz. korzystało z niej ok. 10-15 osób tygodniowo. W okresie lockdownu zajęcia 
na basenie były zawieszone.
1.3 Zajęcia z jogi dla amazonek odbywały się dwa razy w tygodniu (grupa ranna i popołudniowa) – korzystało ok. 8- 10 osób 
tygodniowo. W okresach zwiększonego reżimu sanitarnego joga była prowadzona internetowo. 
1.4 Drenaże limfatyczne. Dzięki  wsparciu finansowemu otrzymanemu od  Wojewody Wielkopolskiego 14 amazonek korzystało z 
 drenażu limfatycznego. Każda amazonka mogła skorzystać z 10 jednogodzinnych zabiegów.
1.5 Nowe amazonki oraz, które tego potrzebowały mogły korzystać z masażu limfatycznego prowadzonego dwa razy w tygodniu 
przez 2 godziny w siedzibie naszego stowarzyszenia. W ciągu tygodnia z masażu korzystało średnio 10-12 osób.
1.6. Masaż refleksów stóp prowadzony był w miesiącach sierpień -grudzień. Skorzystało z niego 14 potrzebujących osób. Każda z 
nich miała 5 jednogodzinnych masaży.
1.7. Amazonki mogły korzystać ze wsparcia psychologicznego. Dla potrzebujących powstała Internetowa Grupa 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 2 godziny. Uczestniczyło w niej  średnio 6-8 osób. 
1.8 Wsparcie dla chorych. Nasze Wolontariuszki – Ochotniczek przez cały rok (ponad 60 godz. wizyt ), pełniły wolontariat w 
naszym biurze, przyjmując i udzielając wsparcia osobom potrzebującym.
 
2. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Z uwagi na pandemię nie udało nam się zrealizować kilku ciekawych projektów. Udało nam się przeprowadzić kolejne zawody 
kręglarskie. 2.1. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 6 marca odbył się III  Turniej Kręglarski Leszczyńskich Amazonek, w którym 
uczestniczyło
31 amazonek. Amazonki, które otrzymały trzy najlepsze wyniki zostały nagrodzone drobnymi upominkami, wykonanymi  na 
zajęciach ergoterapii.
2.2 Trzy nasze amazonki uczestniczyły w XXVI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek na Malcie. Nasza koleżanka zdobyła zloty 
medal  na ergometrach w kategorii 60+
2.3. Na zaproszeniu klubu w Jarocinie 8 sierpnia 3 nasze amazonki brały udział w V Zawodach Strzeleckich. 
2.4 Nasze amazonki brały też udział w trekkingach organizowanych przez Federację Amazonek w Sierakowie. Od 4-9 lipca brały 
w nich udział 2 osoby, a 22-27 sierpnia 4 osoby.

3. Działania w kierunku tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;

3.1 Wspólne kolędowanie to cykliczna impreza, która miała miejsce 8 stycznia. Tym razem uczestniczyli w niej wolontariusze z 
różnych krajów min. Ukrainy, Gruzji, Rosji i Francji. Każdy z nich opowiadał o zwyczajach bożonarodzeniowych obchodzonych w 
ich krajach. Było wspólne kolędowania. 
3.2 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.
3.3 Wspólne wyjścia do kina i teatru. 11 stycznia amazonki były na monodramacie 7 sekund wieczności" w reżyserii Z. Rybki i w 
wykonaniu Katarzyny Jamróz. w leszczyńskim teatrze, a z kolei 2 marca wybrały się wspólne do kina na komedię Swingersi.
3.4.W dniach 11 do 25 lipca 25 amazonek 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.
3.5 Wycieczka integracyjna do Głogowa. Jej celem było poznawanie ciekawych miejsc w niedalekiej okolicy. Wycieczka odbyła 
się 22 września i wzięło w niej udział 23 amazonki.
3.6. Dzięki wsparciu otrzymanemu od Wojewody Wielkopolskiego i PFRON MOPR grupa 28 amazonek skorzystała z 7 dniowego 
wyjazdu integracyjno - wypoczynkowego do Kudowy Zdroju. Odbywał się on w dniach06-12 09.2020r.  W drodze do niej 
zatrzymaliśmy się w Ząbkowicach Ślaskich by podziwiać piękny pałac Marianny Orańskiej. Wyjazd do Kudowy był bardzo udany. 
Amazonki we własnym zakresie skorzystały z tanich wyjazdów i zwiedziły Błędne Skałki, Szczeliniec, Skalne Miasto w Czechach a 
nawet Pragę. 
3.7. Wyjazd pielgrzymkowy na Jasna Górę. 02-03 października grupa 28 amazonek wybrała się na XXIII Pielgrzymkę Kobiet po 
Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę. W drodze do Częstochowy zatrzymałyśmy się ww Wrocławiu, by odwiedzić 
Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu - unikatowe centrum wiedzy o wodzie łączące walory edukacyjne z 
nowoczesną formą wystawienniczą 
Pielgrzymka odbywała się w trudnych warunkach. Pomimo niesprzyjających warunków z powodu pandemii zachowanie 
amazonek było wzorcowe. Zachowywały one dystans społeczny, nosiły maseczki i dezynfekowały dłonie gdy zachodziła taka 
potrzeba. 
Spotkania jasnogórskie dostarczyły amazonkom sporej dawki pozytywnej energii, dodały odwagi w zmaganiach z chorobą i
napełniły nadzieją na lepszą przyszłość. Koszty transportu w części były pokryte dzięki dotacji otrzymanej od Prezydenta Miasta 
Leszna.  
3.8. Udział w warsztatach organizowanych przez Federacje Amazonek pn ”Artystyczny Świat Amazonek”. w  Sierakowie. Wzięły 
w nich udział 4 osoby.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

800

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z
zapobieganiem i zwalczaniem choroby  nowotworowej;
 4.1 Prelekcje na temat raka piersi odbyła się 10 marca w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 i wzięło w niej udział ok 100 osób. 
Nasze wolontariuszki uczyły samobadania na fantomie i dzieliły się z uczniami swoimi historiami.
4.2 Obchody Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji podświetlony został leszczyński Ratusz różowym światłem, a 
także zasadzono kolejne żonkile na Leszczyńskim Polu Nadziei. Posadzono ponad 2000 sztuk cebulek. Patronat nad tą imprezą 
sprawował  Prezydent Miasta Leszna  Łukasz Borowiak, udział wzięli również , pełnomocnik prezydenta d/s organizacji 
pozarządowych,  młodzież z I LO ,pracownice i dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni i pracownicy wraz z prezesem MZWiK w 
Lesznie. Podczas akcji prowadzona była pogadanka na temat raka piersi.
4.3 Prelekcja w I Liceum Ogólnokształcącym. W spotkaniu wzięło udział ok 60 uczniów. Nasze wolontariuszki uczyły ich 
samobadania piersi i dzieliły się wiedzą na temat raka piersi.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność obejmowała dofinansowanie 
prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych min prowadzono :
1. drenaże i masaże limfatyczne,
2. rehabilitację na sali gimnastycznej,
3. rehabilitację na basenie,
4. jogę dla amazonek.
 5.    ergoterapię
Otrzymane fundusze z 1% przeznaczyliśmy 
głównie na prowadzenie rehabilitacji . Na 
drenaże limfatyczne z których skorzystało 14 
amazonek wydatkowano z 1 % 4900 zł. Na 
masaże limfatyczne przeznaczone da nowych 
amazonek wydano z 1520 zł . Na gimnastykę na 
sali wydatkowano 2211zł .
Bilety wejścia na basen 722 zł i opłacenie 
rehabilitantki 640zł ,a na jogę wydano 1050 zł 
Ergoterapia 392,72 zł

88.10.Z 11 435,72 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 6 marca 
odbył się III  Turniej Kręglarski Leszczyńskich 
Amazonek, w którym uczestniczyło
31 amazonek. Amazonki, które otrzymały trzy 
najlepsze wyniki zostały nagrodzone drobnymi 
upominkami, wykonanymi  na zajęciach 
ergoterapii przez nasze członkinie.   Do 
przeprowadzenia III  Turnieju Kręglarskiego 
Leszczyńskich Amazonek została wynajęta 
kręgielnia. Opłata za jej wynajęcie wyniosła 260 
zł za2 godziny spotkania. Koszt wynajęcia 
pokryto w całości z datków otrzymanych z 1%

93.19.Z 260,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

W dniach 11 do 25 lipca 25 amazonek 
skorzystało z turnusu rehabilitacyjnego nad 
morzem w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowym Dorwit w Dźwirzynie. Koszt 
ubezpieczenia(150,20zl) i częściowo koszt 
transportu(650,00 zł) stowarzyszenie pokryło z 
datków otrzymanych z 1%Podobna sytuacja 
miała miejsce podczas wyjazdu wypoczynkowo-
integracyjnego do Kudowy Zdroju. Była to kwota 
łączna 30,88 zł .Ponadto z 1 % przeznaczono 
środki w kwocie 300,16 na zakup środków 
ochrony przeciwcowidowej. 
środki ochrony - 300,16

86.90.E 1 131,24 zł
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17 478,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 62 850,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 108 069,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92 923,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 570,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 576,04 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Na wyjazd integracyjno-wypoczynkowy do 
Kudowy Zdroju, który odbył się w dniach 06
-12 września 2020 amazonki z własnych 
środków opłaciły zaliczkę  Wpłata od 
jednego uczestnika wynosiła 200 złotych. W 
wyjeździe wzięło  28 uczestniczek i wpłaciły 
łącznie 5600 złotych zaliczki z własnych 
środków. W celach integracyjno-
wypoczynkowych amazonki były na 
turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "Dorwit" 
w Dźwirzynie i z własnych środków opłaciły 
częściowo koszt transportu w kwocie 4400 
zł. Rówież integracji sprzyjało wspólne 
wyjście dokona na film "Swingersi" Koszt 
biletów w wysokości 220 zł pokryty został z 
wpłat uczestniczek.

94.99.Z 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 594,64 zł

2.4. Z innych źródeł 15 146,04 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 861,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 931,76 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 11 435,72 zł

2 ochrona i promocja zdrowia 1 131,24 zł

3 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 260,00 zł

1 Drenaż limfatyczny 4 900,00 zł

2 Gimnastyka na sali 2 211,00 zł

3 masaż limfatyczny 1 520,00 zł

4 Joga dla amazonek 1 050,00 zł

5 Bilety wstępu na basen 722,00 zł

6 Wynagrodzenie rehabilitantki na basenie 640,00 zł

7 Ergoterapia - zakup materiałów 392,72 zł

8 Zakup środków ochrony antycovidowej 300,16 zł

9 Wynajęcie kręgielni na zawody 260,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

57 850,00 zł

5 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

8 877,00 zł

1 083,00 zł

1 500,00 zł

1 134,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 907,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 100 594,11 zł 12 931,76 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

91 016,04 zł 12 931,76 zł

9 570,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8,07 zł 0,00 zł

10 Dopłata do masażu refleksów stóp 40,00 zł

11 wynajem sali do zajęć jogi 64,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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 w organizacji świadczących usługi 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

105 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

40 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

40 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aktywność kluczem do 
zdrowia 2020r.

rehabilitacja psychofizyczna 
amazonek, wyjazd 
wypoczynkowy do Kudowy 
Zdroju

Wojewoda Wielkopolski 33 980,00 zł

2 Aktywność kluczem do 
zdrowia 2020r

Rehabilitacja amazonek - 
gimnastyka, joga, basen, 
masaże

Prezydent Miasta Leszna 11 000,00 zł

3 Aktywność kluczem do 
zdrowia - rehabilitacja 2020r

Rehabilitacja amazonek - 
gimnastyka na sali, basen

Starosta Powiatu Leszczyńskiego 3 000,00 zł

4 XXIII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Kobiet po 
Chorobie Nowotworowej 
Piersi na Jasną Górę.

Uczestnictwo w pielgrzymce 
amazonek  i integracja z 
amazonkami z całego kraju i z 
zagranicy

Prezydent Miasta Leszna 2 500,00 zł

5 Najlepsza taktyka to 
profilaktyka

Prowadzenie prelekcji wśród 
młodzieży na temat raka piersi, 
zakup fantomu.

Prezydent Miasta Leszna 3 900,00 zł

6 Wyjazd integracyjno-
wypoczynkowy do Kudowy 
Zdroju

Wypoczynek i integracja 
amazonek w Kudowie Zdroju

MOPR-PFRON 4 470,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

7 Wyjazd na turnus 
rehabilitacyjny do Dźwirzyna

Pokrycie części kosztów 
transportu 28 Amazonek  do 
Dźwirzyna i z powrotem  na 
dwutygodniowy turnus 
rehabilitacyjny nad Morzem  
Bałtyckim.

PCPR-PFRON Leszno 1 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Mikropożyczka w ramach 
tarczy antykryzysowej

Prowadzenie rehabilitacji 
amazonek poprzez masaż 
refleksów stóp Odbywał się w 
miesiącach sierpień -grudzień. 
Skorzystało z niego 14 
potrzebujących osób. Każda z 
nich miała 5 jednogodzinnych 
masaży.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie 5 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mieczysława von Ossowska-Prezes 
Zarządu

Anna Juskowiak - Wiceprezes Zarządu
Halina Hyżyk  - Skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania 2021-05-27
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