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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-15

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 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 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

Zofia Rybińska Prezes Zarządu TAK

Mieczysława von Ossowska Wiceprezes Zarządu TAK

Kazimiera Wierzbińska Sekretarz Zarządu TAK

Halina Hyżyk Skarbnik Zarządu TAK

Krystyna Rybińska 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

Joanna Warchałowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Rehabilitacja psychofizyczna Amazonek.

1.1. 40 członkiń LSR korzystało cały rok z rehabilitacji na sali gimnastycznej i w basenie w CLiR 
"Akwawit" w Lesznie (1 raz w tygodniu - basen, 2 razy w tygodniu - sala gimnastyczna).

1.2. 20 Amazonek uczestniczyło w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjno - integracyjnym w Sarbinowie 
k/ Mielna - czerwiec

1.3. 28 kobiet brało udział w 3-dniowych warsztatach psychologicznych w Jeleniej Górze - Mirosława 
Wieczorek - Stachowicz, psycholog kliniczny - wrzesień

1.4. 10 Amazonek uczestniczyło w spotkaniach z psychologiem w Poradni Psychologiczno - Zawodowej 
w Lesznie - październik, listopad

1.5. Nowe Amazonki korzystały przez cały rok z terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologa 
klinicznego Teresę Dobiała. Terapia ta pozwala zaakceptować siebie i powrócić do normalnego życia w 
zmienionych chorobą warunkach.

2. Profilaktyka i promocja na rzecz wczesnego wykrywania
2.1. W październiku – Miesiącu Walki z Rakiem Piersi odbyła się konferencja na temat profilaktyki 
zdrowotnej, wydaliśmy i rozprowadziliśmy wśród leszczyńskich kobiet informator, w którym określamy 
cele, proponujemy formy wsparcia i pomoc kobietom niepełnosprawnym, aby po raku piersi mogły 
odnaleźć sens życia.
18 października odbył się Marsz Nadziei – uczestniczyły amazonki, studentki, licealistki i panie z 
wojewódzkich klubów Amazonek i OPP z Leszna. 
Amazonka G. Dąbrowska przeprowadziła prelekcję w Bursie Miejskiej dla dziewcząt na temat 
profilaktyki nowotworowej - IX
2.2. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.  Korzystamy z najnowszych 
form promujących problematykę zdrowotną. Wspierają nas lekarze onkolodzy, psycholodzy, 
rehabilitanci i dietetycy. W ostatnią środę każdego miesiąca odbywają się comiesięczne spotkania 
klubowe.
Przykładowe panele dyskusyjne:
-  najnowsze sposoby leczenia raka piersi i rehabiltacja,
- rodzina w obliczu choroby nowotworowej
- wpływ zdrowego odżywiania na organizm zmieniony chorobą,
- sposób na odnalezienie nadzei

15 Amazonek uczestniczyło w projekcji filmu „Chemia”. W holu kina zorganizowano stoisko z fachową 
literaturą i fantomem umożliwiającym naukę badania piersi.

2.3. Stowarzyszenie ma wyszkolony zespół samopomocowy. 20 ochotniczek (kurs I i II stopnia) pełniło 
dyżury w szpitalu – wywiady z kobietami po operacji, oswajanie z niepełnosprawnością, zachęta do 
rehabilitacji.
Ochotniczki dyżurują w każdą środę w siedzibie stowarzyszenia, prowadzą indywidualne rozmowy z 
nowo przyjętymi Amazonkami i oferują pomoc.

3. Aktywność społeczne i zawodowa, integracja, rekreacja, kultura, działalność wspomagająca 
wspólnotę lokalną, organizacja i promocja wolontariatu.

3.1. W październiku 32 Amazonki wzięły udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Częstochowy (msza 
święta, konferencja naukowa, spotkanie integracyjne z Amazonkami z Polski i zagranicy). Tę formę 
łączymy z poznaniem zabytków kultury i dziedzictwa narodowego – Jura Krakowsko - Częstochowska.

3.2. W grudniu odbył się spotkanie „Przyjacielski krąg przy choince” – spotkanie z władzami 
samorządowymi miasta i powiatu, sponsorami i sympatykami, na którym podsumowano działalność 
statutową w 2015 roku i podziękowano za współpracę.

3.3. Inne formy aktywności w 2015 roku:
a) Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby amazońskie:
- II Wschowski Kongres Kobiet – Wschowa (maj)
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

850

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- XVI-lecie klubu Amazonek w Środzie Wielkopolskiej połączone z turniejem strzeleckim – maj
- Spotkania Amazonek w Krotoszynie i Kaliszu oraz X-lecie w Gostyniu – czerwiec, wrzesień

b) Uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym:
- Spartakiada Sprawnościowa Osób Niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, czerwiec),
- festyn seniorów Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Lesznie – październik,
- rajd pieszy Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- spotkanie integracyjne OPP w leśniczówce Koczury – sierpień
- udział w Dniu Wolontariatu w PWSZ w Lesznie – grudzień
- włączenie się Amazonek w obchody Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej połączonego z akcją społeczną „Razem 
wygramy z rakiem” – czerwiec

c) Współpraca z administracją samorządową:
- udział w konferencji zorganizowanej przez Miasto Leszno pt. „Program współpracy z OPP na 2015”, 
styczeń
- spotkanie w Urzędzie Miasta pt. „Aktywny senior” – październik,
- spotkanie w Urzędzie Miasta podsumowujące działalność OPP w 2015 – grudzień,
- 10 Amazonek uczestniczyło w konferencji naukowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe pt. 
„Co powinni wiedzieć niepełnosprawni” – styczeń,
- 30 Amazonek brało udział w imprezie „Obywatelskie Leszno” – 21-26 września

Wszystkie formy działalności statutowej prowadzono z udziałem wolontariatu  (Amazonki, studenci, 
uczniowie szkół średnich)
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

86.90.E Działania dla 
zapewnienia po 
mastektomii możliwości 
korzystania z rehabilitacji 
psychofizycznej

- organizowanie 
wzajemnego wsparcia, 
pomocy i samopomocy,

- tworzenie warunków do 
integracji kobiet po leczeniu 
raka piersi

- rehabilitacja 
usprawniająca kończyny 
górna na sali gimnastycznej, 
w basenie i wodzie

- zabiegi usprawniające na 
turnusie rehabilitacyjno - 
integracyjnym w zakładzie 
rehabilitacji w Sarbinowie - 
14 dni

- 3-dniowe warsztaty 
psychologiczne w Jeleniej 
Górze, spotkania z 
psychologiem w poradni 
Psychologiczno zawodowej

- terapia indywidualna, 
wsparcie psychologiczne po 
mastektomii

- profilaktyka i promocja na 
rzecz wczesnego 
wykrywania i leczenia raka 
piersi
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działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

86.90.E Działania dla 
zapewnienia po 
mastektomii możliwości 
korzystania z rehabilitacji 
psychofizycznej

- współpraca z 
organizacjami OPP o 
podobnym działaniu,

- wykłady, konferencje 
promujące problematykę 
zdrowotną (onkolodzy, 
dietetycy, rehabilitanci)

- działalność zespołów 
samopomocowych - 20 
Amazonek to ochotniczki 
pierwszego i drugiego 
stopnia, pełnią dyżury w 
szpitalu - wywiady z 
kobietami po operacji raka 
piersi, oswajanie z 
niepełnosprawnością, 
zachęta do udziału w 
rehabilitacji

- dyżury w każdą środę w 
siedzibie stowarzyszenia, 
rozmowy z nowo przyjętymi 
Amazonkami
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działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

94.99.Z Działanie na rzecz 
integracji społecznej, 
zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

- współpraca z samorządem

- upowszechnianie kultury 
fizycznej i aktywnego 
wypoczynku

- współpraca z 
organizacjami OPP o 
podobnym działaniu - 
wykłady, konferencje, 
promujące problematykę 
zdrowotną (onkolodzy, 
dietetycy, rehabilitanci)

- działalność zespołów 
samopomocowych - 
Amazonki to ochotniczki 
pierwszego i drugiego 
stopnia, pełnią dyżury w 
szpitalu - wywiady z 
kobietami po operacji raka 
piersi, oswajanie z 
niepełnosprawnością, 
zachęta do udziału w 
rehabilitacji, 

- dyżury w każdą środę w 
siedzibie stowarzyszenia, 
rozmowy z nowo przyjętymi 
Amazonkami,

- integracja, rekreacja, 
kultura, działalność 
wspomagająca kulturę 
lokalną, organizacja i 
promocja wolontariatu

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 30,951.70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24,346.00 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) 6,605.70 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5,276.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6,605.70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,918.87 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

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)

23,409.49 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Rehabilitacja na sali i basenie 2,784.50 zł

2 Promocja profilaktyki zdrowotnej 1,134.37 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. 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 12,600.00 zł

23,409.49 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 23,409.49 zł

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

7,542.21 zł

Druk: MPiPS 7
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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

1.2. 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

94.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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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)

30.00 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

brak

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

organizacji

Zofia Rybińska, 15.06.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 9



Druk: MPiPS 10


