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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-31

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 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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1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1. Rehabilitacja psychofizyczna Amazonek.
Działania Stowarzyszenia skierowane były przede wszystkim na rehabilitację psychofizyczną, którą prowadziliśmy 
dzięki wsparciu otrzymanego w formie dotacji z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, PEFRON-u i Wojewody 
Wielkopolskiego i środków otrzymanych od darczyńców a także z 1 %.
 Dzięki temu Amazonki mogły korzystać z różnych form aktywności takich jak:
1.1 Gimnastyka na sali – 3 razy w tygodniu  korzystało średnio 30 osób tygodniowo. Prowadzona była w Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym „Niezapominajka”przez wyszkolonych rehabilitantów
1.2 Rehabilitacja w wodzie 1 raz w tygodniu- 1 godz. korzystało z niej ok. 10 osób tygodniowo. 
1.3 Zajęcia z jogi  dla Amazonek  odbywały się dwa razy w tygodniu( grupa ranna i popołudniowa) – korzystało ok. 
15 osób tygodniowo,
1.4 Nordic walking – 2 razy w tygodniu –  średnio 6 osób tygodniowo.
1.5  Drenaże limfatyczne .W 2018 r, przy wsparciu finansowym Wojewody Wielkopolskiego  zakupione zostały 2 
rękawy pneumatyczne   i urządzenie DX – 7 do wykonywania masażu limfatycznego ręki, z którego skorzystały 24 
osoby. Oprócz tego13 Amazonek korzystało z  drenażu limfatycznego  każda po 10 zabiegów. Zakupiliśmy  również 
7 rękawów kompensacyjnych  do użytku osobistego dla kobiet z  znacznym obrzękiem ręki.
1.6 Turnus Rehabilitacyjny. Jak co roku zorganizowany był na turnus rehabilitacyjny  nad morzem tym razem w 
ośrodku „Anastazja „ w Mielnie, gdzie wypoczywało i się rehabilitowało 29  Amazonek. W czasie pobytu na turnusie 
Amazonki mogły korzystać z wycieczek organizowanych przez ośrodek, a także być w teatrze w Koszalinie
1.7 Warsztaty psychologiczne w Cieplicach połączone z zajęciami na termach.  Jadąc na nie, po drodze Amazonki 
zwiedziły Zamek Książ i Kościół Pokoju w Świdnicy. Podczas pobytu na warsztatach ,  w czasie wolnym od zajęć był 
wyjazd do Karpacza i wejście na Śnieżkę (15 osób), a w drodze powrotnej  z warsztatów odwiedziliśmy  Legnicy   i 
Kościół Pokoju w Jaworze . Z wyjazdu skorzystało 25 osób.
1.8 W październiku odbyły się warsztaty wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin prowadzone przez 
psychologa klinicznego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, uczestniczyło w nich 12 osób. 
1.9 Wsparcie dla chorych. Nasze  Wolontariuszki – Ochotniczek, w liczbie 15 osób  przez cały rok (ponad 120 godz. 
wizyt ), pełniło wolontariat  w leszczyńskim szpitalu -  odwiedzając pacjentki po operacji raka piersi, niosąc im 
wsparcie psychiczne i wiarę, że rak to nie wyrok , że można z niego się wyleczyć.
1.10 Urządzenie i wyposażenie sali do zajęć ergoterapeutycznych i masażu limfatycznego. Sala powstała pod koniec 
listopada 2018 r. Doposażyliśmy ją w niezbędne narzędzia i materiały dzięki dotacji otrzymanej Prezydenta Miasta.

2. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2.1. 9 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się Turniej Kręglarski, w którym uczestniczyło 25 Amazonek. Amazonki, które 
otrzymały trzy najlepsze wyniki zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 
2.2 Po raz XIV zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy Wielkopolską Spartakiadę Pływacką Amazonek, w której 
wzięło udział 9 drużyn a uczestniczyło ok 80 osób. Honorowy patronat nad tą imprezą objął Prezydent Leszna i 
Starosta Powiatu Leszczyńskiego.  Pierwsze miejsce grupowe zajęła drużyna z Poznania, drugie z Środy 
Wielkopolskiej, trzecie Amazonki z Leszna. Indywidualnie zwyciężyła Małgorzata Szk z Poznania, przed Barbarą K. z 
Leszna. Zgodnie z hasłem Spartakiady -” Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” wszystkie uczestniczki zostały 
obdarowani drobnymi upominkami, gdyż wszystkie walczyły i pokonując raka stali się zwycięzcami. Zmagania 
sportowe mają jedynie podkreślić, że z rakiem można wygrać i cieszyć się życiem i dobrym samopoczuciem.
2.3 W lipcu na Polanie Trzech Dębów odbyła się Mini Spartakiada Leszczyńskich Amazonek i III Marsz Nordic 
Walking, w którym wzięło udział ponad 40 osób. Było to połączenie zmagań sportowych z zabawą na świeżym 
powietrzu. 
2.4 Brałyśmy także czynny udział w organizowane przez inne kluby, stowarzyszenia lub Federację imprezy o 
charakterze sportowym takie jak:
   - Ogólnopolska Spartakiada Amazonek na Malcie - 3 osoby. Wraz z Amazonkami z Poznania i Gdyni zajęłyśmy I 
miejsce w pływaniu na łodziach smoczych.
   - II Strzeleckie Zawody w Jarocinie - 3 osoby
   - Płyń Kajakiem przed Rakiem w Kościanie - 3osoby
   - X Zawody Kręglarskie w Krotoszynie - 3 osoby
   - V Olimpiada Sportowo-Obronna Seniorów - 4 osoby
   - Razem przez Góry - trekking górski w Starym Gierałtowie - 2 osoby

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

3.1. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd jednodniowy do Kórnika i Rogalina - udział wzięło 28 Amazonek
3.2. 30 Amazonek wzięło udział w dwudniowej wycieczce na trasie Gołuchów, Licheń, Uniejów ( termy) i Kalisz
3.3. W październiku 42 osoby brały udział w XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek na Jasną Górę w 
Częstochowie,  w drodze powrotnej zwiedzały Opola i Górę Świętej Anny osoby
3.4. Wspólne wyjście do teatru. W Lesznie byłyśmy  na sztukach: Amor Omnia Vincit (14.01 ), Komedia w ciemno 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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(12.02.),  Przesilenie ( 16.11.) w Koszalinie podczas turnusu          rehabilitacyjnego na sztuce Mayday . Łączne 
skorzystało 108 osób.
3.5 Zorganizowano spotkania: Andrzejkowe ( wzięło udział 36 osób), Wigilijne ( 60 osób), wielkopostne rekolekcje na 
św Górze ( 10os. )  oraz Mszę dziękczynną w której brało udział ok 70 osób

4. Organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z 
zapobieganiem i zwalczaniem choroby  nowotworowej;

4.1. Zorganizowanie wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu warsztatów dla 
mieszkańców Osiecznej ( 24 .01 ) i  Święciechowy  (  6.02 ), wzięło w nich udział łącznie  30 osób.
4.2.  Zorganizowanie wydarzenia dotyczącego  profilaktyki onkologicznej  w Rydzynie i Włoszakowicach . 
4.3.  Zorganizowanie warsztatów onkologicznych pn. „Więcej zdrowia , więcej życia” Ich celem było zachęcanie 
mieszkańców, zwłaszcza kobiet do prowadzenia zdrowego trybu życia . Przed rozpoczęciem wykładów nasze 
wolontariuszki uczyły samobadania piersi na fantomie i rozdawały ulotki dotyczące tego tematu.  Pierwszy z  
wykładów dotyczył profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Przeprowadził je dr D.Godlewski z OPEN z Poznania,  drugi 
dotyczył zasad żywienia osób chorych i starszych. Trzeci był na temat depresji i działań jakie mogą nas od niej 
uchronić . Depresja jest często pokłosiem choroby nowotworowej i wiedza na temat jej zapobiegania jest niezwykle 
potrzebna zarówno choremu jaki jego rodzinie. W trakcie wykładów, o godzinie 17 podświetliliśmy leszczyński 
Ratusz różową iluminacją. To wyjątkowe oświetlenie miało zwrócić uwagę na znaczenie zdrowia piersi. Kolor różowy 
jest kolorem profilaktyki onkologicznej i ma przypominać kobietom o potrzebie badań i dbania o swoje zdrowie i jest 
on również znakiem solidarności z kobietami, które zmagają się z rakiem piersi. Ratusz ”płonął „ od godziny 17 do 
21. Podświetlenie ratusza jest akcją cykliczną, która jest zauważalna w leszczyńskim środowisku i dzięki mediom 
udaje nam się dotrzeć do wielu osób
4.4. Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Wystawienie sztuki teatralnej „Jest, jak Jest". To 
oparta na faktach opowieść o dwóch przyjaciółkach, z których jedna jest chora na raka i jest to zapis z ostatnich 
trzech lat jej życia. Ten  monodram powstał na podstawie  książki "Dwie kobiety, jedna nadzieja" Maliny Stahre-
Godyckiej , to spektakl o zawierzeniu, bo jak mówi autorka "Niebo nie jest puste, a nasza pamięć jest jakby domem, 
w którym ci ludzie mieszkają". Przed spektaklem prowadziłyśmy mityngu zdrowotnego. W tym  wydarzeniu wzięła 
udział także fundacja Arena i Świat wystawiając  fotografie pomalowanych kobiet  w ramach kampanii 
przeciwnowotworowej  „ Żyj pełną piersią” . Ogólnie ok 250 osób było uczestnikami tego wydarzenia.
4.5. Prelekcje na temat raka piersi w leszczyńskich szkołach. Przeprowadzono je wspólnie z Sanepidem w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 , w zespole Szkół Elektroniczno- Telekomunikacyjnym i Zespole Szkół Technicznych łącznie 
ok 170 osób. Uczniowie otrzymali informacje na temat raka piersi i uczyli się samobadania na fantomie oraz 
otrzymali niezbędną literaturę.

5. Udział  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu propagowania działalności 
Stowarzyszenia oraz jego idei;

5.1. Udział w Dniu Europy i Targi Organizacji Pozarządowych (12 maja) pokaz samobadania piersi na fantomie, 
rozdawanie literatury tematu –15 os.
5.2. Udział w Festynie Organizacji Pozarządowych organizowanym 15 września, jest to jedno z wielu wydarzeń 
organizowanych coroczne w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna. Nasze stowarzyszenie we współpracy z 
OPEN z Poznania ustawiło cytobus, a także zorganizowało stoisko, na którym kobiety mogły poznać zasady 
samobadania piersi, otrzymać literaturę związaną z tematem raka piersi i rehabilitacji oraz porozmawiać z naszymi 
wolontariuszkami.
5.3. Zorganizowanie Dni Otwartych Stowarzyszenia - 16 września. W czasie trwania można było pod okiem 
rehabilitantki zrobić masaż ręczny limfatyczny lub na urządzeniu do masażu. 
5.4. Randki Obywatelskie - spotkania z innymi organizacjami, przedstawienie swojego stowarzyszenia
5.5. Posadzenie Leszczyńskiego Pola Nadziei - w ramach tej akcji Amazonki zorganizowały  i zasadziły 1200 szt 
żonkili.Takie pole ma działać na wyobraźnię i być  szansą na przybliżenie problemów ludzi chorych na chorobę 
nowotworową piersi ,  ma uświadamiać nam wszystkim, jak bardzo chorzy na raka potrzebują bliskości i miłości, jak 
ważne jest, abyśmy nie pozostawiali ich samych. Nasze „Pole Nadziei  powstałoby na placu Jonstona przy 
skrzyżowaniu alei Jana Pawła 2 z ul. Dąbrowskiego i  zasadziłybyśmy je we współpracy z Miejskim Zakładem 
Zieleni, Prezydentem Miasta, wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i mieszkańcami Leszna, którzy 
wcześniej pobrali cebulki. Również i tutaj zamierzamy ustawić nasze stanowisko, uczyć samobadania piersi na 
fantomie i rozdawać literaturę na temat raka piersi i zachęcać do badań profilaktycznych.
5.6. Zorganizowanie sadzenia lasu przez Amazonki,  który już od trzech lat prowadzimy pod hasłem  " Nie będzie 
nas będzie las" Wzięło w nim udział 9 osób.

6. Nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi;
6.1. Wspólne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości - 34osoby. Nasze Amazonki wcześniej przygotował 
rozetki i wspólnie z mieszańcami odśpiewały Hymn Polski
6.2. Udział w Wspólnym ubieraniu choinki wraz z innymi organizacjami pozarządowymi - 12 osób.
6.3. Pieczenie świątecznych ciastek ( stowarzyszenie Echo) i wykonywanie kartek świątecznych( pokój ergoterapii)  
-15 osoby. Wykonane kartki zostały wysłane do naszych darczyńców. 
6.4. Składanie życzeń i wręczanie drobnych upominków wraz z innymi organizacjami  mieszkańcom Leszna - 7 osób
6.5 Udział w XX leciu UTW, Śremskich Amazonek i w Stowarzyszeniu Chorych na Choroby Reumatyczne - 5 osób
6.6. Udział w Wielkopolskiej Gali Wolontariatu w Poznaniu - Laureatem "Barw Jesieni w kategorii Wolontariusz 
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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)

800

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Senioralny  została nasza koleżanka Mieczysława
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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

86.90.E - Działania na zapewnienie osobom po 
mastektomii możliwości korzystania z różnych form 
rehabilitacji psychofizycznej: Dofinansowano min:
1. Dofinansowano częściowo masaże i drenaże 
limfatyczne, zakupiono 6 rękawów uciskowych dla osób 
ze znacznym obrzękiem limfatycznym do 
indywidualnego stosowania. Częściowo dofinansowano 
zakup urządzenia do pneumatycznego masażu 
limfatycznego. 
2. rehabilitację na sali. Częściowo dofinansowano 
rehabilitację odbywającą się trzy razy w tygodniu ( 2 
grupy przedpołudniowe i 1 popołudniowa)
3. rehabilitację na basenie
4. jogę dla Amazonek

9 708,50 zł

2 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

PKD 93.19.Z Działania na rzecz upowszechniania kultury 
fizycznej i aktywnego wypoczynku polegające min. na 
dofinansowaniu organizacji Wielkopolskiej Spartakiady 
Pływackiej Amazonek i I Turnieju Kręglarskiego 
Leszczyńskich Amazonek. Z 1 %pokryto między innymi 
koszt wynajmu kręgielni, a także współfinansowano 
zakup drobnych upominków dla zwycięzców i 
skromnego poczęstunku dla uczestników Spartakiady 
Amazonek. Z 1% współfinansowano 
  wyjazd na turnus rehabilitacyjny i warsztaty 
psychologiczne  - dofinansowano ubezpieczenia NNW 
wyjazdu i kosztów transportu do obu ośrodków

3 552,90 zł

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

PKD 86.90.E - Działania w zakresie promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy
i zagrożonych wykluczeniem społecznym  to min:
- wolontariat szpitalny amazonek polegający na 
udzielaniu wsparcia osobom po przebytym raku 
piersi,udzielanie im niezbędnej wiedzy na temat 
możliwości otrzymania pomocy i rehabilitacji po 
skończonym leczeniu szpitalnym
organizowanie spotkań i
wyjazdy na spotkania organizowane przez Federację 
Amazonek
wspólne ubieranie choinki ,
zajęcia w warsztatach ergoterapeutycznych.

0,00 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) 91 744,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 060,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 131,68 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 552,61 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 559,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 46 698,00 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

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

PKD 94.99. Z Odpłatna działalność obejmowała 
organizowanie spotkań towarzyskich, imprez 
kulturalnych, sportowych
i turystycznych.
W ramach tej działalności zorganizowane były 
wyjazdy do Kórnika i Lichenia. Zorganizowano 
spotkanie w Karczmie Borowej połączone z II 
Marszem Nordic Walking Amazonek i Mini 
Spartakiadą. Na Mini Spartakiadzie trzy najlepsze 
zawodniczki otrzymały drobne upominki. Również 
spotkanie opłatkowe Amazonek  i wspólne wyjście 
do teatru w  Lesznie i Koszalinie było 
dofinansowane z 1 %

565,00 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 16 177,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 826,40 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

2.2. 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)

70 316,28 zł

14 131,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

116,80 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: 

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.

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 rehabilitacja na sali i basenie 5 078,50 zł

2 Masaże i drenaże ręki po stronie operowanej, zakup rękawów do kompresji i aparatu do masażu 4 630,00 zł

3 Dopłaty do transportu na turnusy rehabilitacyjne i ubezpieczenie wyjazdów 2 868,50 zł

4 dopłata do organizacji Wielkopolskiej Spartakiady dla Amazonek i I Zawodów Kręglarskich 
Amazonek

514,22 zł

nie korzystała

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 84 564,76 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 179,93 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

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
(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

4 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

99 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)

80 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 1 794,73 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 794,73 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)

37,39 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

350,00 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 - 
prezes zarządu

Juskowiak Anna - wiceprezes 
zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-31

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