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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-16

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 TAK

Anna Juskowiak wiceprezes TAK

Ludwika Laśkiewicz sekretarz 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 sprawozdawczym

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 2 raz w tygodniu- 1 godz. korzystało z niej ok. 15 osób tygodniowo. 
1.3 Zajęcia z jogi  dla Amazonek  odbywały się dwa razy w tygodniu( grupa ranna i popołudniowa) – korzystało ok. 8-
10 osób tygodniowo,
1.4  Drenaże limfatyczne .W 2019 r, przy wsparciu finansowym Wojewody Wielkopolskiego  16 amazonek korzystało 
z  drenażu limfatycznego  każda po 10 zabiegów
1.5 Nowe amazonki  oraz, które tego potrzebowały mogły korzystać z masażu limfatycznego prowadzonego raz w 
tygodniu przez 2 godziny w siedzibie naszego stowarzyszenia. W ciągu tygodnia z masażu korzystało średnio 6-8 
osób.
1.6 W maju 25 amazonek mogło skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego  nad morzem tym razem w ośrodku „Dorwit „ 
w Dźwirzynie dzięki dofinansowaniu otrzymanego z PFRON-u POPR otrzymanego na częściowe pokrycie kosztów 
transportu.
1.7 W październiku odbyły się warsztaty wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin prowadzone przez 
psychologa klinicznego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, uczestniczyło w nich 15 osób. 
1.8 Dzięki dofinansowaniu z dotacji otrzymanej z Miasta Leszna 15 naszych amazonek zostało przeszkolonych jako 
Wolontariuszki – Ochotniczki. Szkolenie odbywało w miesiącu maju i prowadzone było przez dr onkopsychologa z 
WCO z Poznania 
1.9 Wsparcie dla chorych. Nasze  Wolontariuszki – Ochotniczek, w liczbie 13 osób  przez cały rok (ponad 80 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.

2. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2.1. Z okazji Dnia Kobiet 9 marca odbył się II  Turniej Kręglarski Leszczyńskich Amazonek, w którym uczestniczyło 
25 Amazonek. Amazonki, które otrzymały trzy najlepsze wyniki zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 
2.2 Po raz XV pod koniec czerwca zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy Wielkopolską Spartakiadę Pływacką 
Amazonek, w której wzięło udział 13 drużyn. Były to kluby z: Poznania, Piły, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Kępna, Kościana, Środy Wielkopolskiej, Jarocina, Gniezna, Leszna, Powiatu Leszczyńskiego i dwa kluby z 
leszczyńskich organizacji pozarządowych: UTW i PZERiI. Pierwsze  miejsce i tytuł najlepszej pływaczki Spartakiady 
zajęła Anna Z. z Gniezna, druga była Małgorzata Sz.z Poznania, trzecia nasza koleżanka Barbara K.
Drużynowo pierwsze miejsce zajęły koleżanki z Poznania, drugie były dziewczyny z Gniezna, a trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Nasza drużyna zajęła 4 miejsca.  Honorowy patronat nad tą imprezą objął 
Prezydent Leszna i Starosta Powiatu Leszczyńskiego.  
2.3 W lipcu na Polanie Trzech Dębów odbyła się spotkanie integracyjne przy ognisku, z muzyką i śpiewem  w którym 
wzięło udział  Stowarzyszenie Wygraj Siebie Była to okazja do bliższego poznania i odpoczynku na świeżym 
powietrzu. 
2.4  Nasze stowarzyszenie wspólnie z Federacją „Życie cudem jest” zorganizowało 28 września na Polanie Trzech 
Dębów „Różowy Marszobieg bo życie cudem jest” W imprezie wzięło udział ponad 130 osób, które mogły poznać 
zasady profilaktyki przeciwnowotworowej , nauczyć się samobadania, otrzymać potrzebną literaturę i 
przespacerować się na świeżym powietrzu. Można było biec, iść z kijkami lub bez ok 3km. To nie było rywalizacja 
sportowa to była sportowa profilaktyka. Każdy z uczestników otrzymał różowy gadżet, dyplom uczestnictwa oraz 
ulotkę na temat samobadania piersi. Można było także skorzystać z doświadczenia naszych wolontariuszek i 
nauczyć się samobadania na fantomie. 
2.5 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 zajęłyśmy II miejsce 
w pływaniu na łodziach smoczych.
   - III Strzeleckie Zawody w Jarocinie - 3 osoby
   - Płyń Kajakiem przed Rakiem w Kościanie - 3osoby
   - XI Zawody Kręglarskie w Krotoszynie - 3 osoby
   - Razem przez Góry - trekking górski w Starym Gierałtowie - 3 osoby

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

3.1 We wrześniu wyjechałyśmy na wycieczkę integracyjną związaną z obchodami XXV - lecia naszego 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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stowarzyszenia.  Dzięki dofinasowaniu otrzymanego z PFRON MOPR zwiedziłyśmy Kopalnię Złota w Złotym Potoku, 
Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, Twierdzę i miasto Kłodzko oraz Międzygórze , w którym miałyśmy zakwaterowanie. 
Z wyjazdu skorzystało 40 osób. 
3.2. Również we wrześniu gościłyśmy 50 koleżanek z Kaliskiego Klubu Amazonek. Wspólnie zwiedzałyśmy  miasto i 
pałac w Rydzynie oraz zabytki Leszna. 
3.3. Wyjazd integracyjno – pielgrzymkowy na Jasną Górę i do Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniach od 4 do 7 
października grupa 35 amazonek wybrała się na XXII Pielgrzymkę Kobiet . W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy 
się we Wrocławiu, by zwiedzić Muzeum Narodowe i Ostrów Tumski. Po zakończonych obchodów w Częstochowie 
udaliśmy się do drugiego sanktuarium tj. do Kalwarii Zebrzydowskiej . W ciągu dwóch dni pobytu poznaliśmy historię 
i zabytki  tego miejsca. W ostatnim dniu naszego wyjazdu odwiedziłyśmy Dom Jana Pawła II, a w drodze powrotnej  
zatrzymaliśmy się  w Pszczynie by poznać  to piękne miejsce i tamtejsze zabytki i pięknym zamek księżnej Daisy.  
Ten wyjazd był finansowany z dotacji otrzymanej z Miasta Leszna i od Wojewody Wielkopolskiego i środków 
własnych uczestniczek. 
3.4. Wspólne wyjścia do teatru. W tym roku udało się dwa razy być w teatrze. W styczniu grupa 20 osób była w 
Teatrze Miejskim w Lesznie na sztuce „Branoc, Mamo Kolejny raz wybrałyśmy się  czerwcu 40 osobową grupą do 
Teatru Wielkiego w Poznaniu na musicalu „Skrzypek na dachu” Ta sztuka była współfinansowana ze środków 
PFRON MOPR. 
3.5 Zorganizowano spotkania: Andrzejkowe ( wzięło udział ok. 40 osób), Wigilijne ( 60 osób), wielkopostne 
rekolekcje na św. Górze ( 10os. )  oraz Mszę dziękczynną na zakończenie roku w której brało udział ok 60 osób
3.5 Udział w warsztatach organizowanych przez Federację Amazonek pn ”Artystyczny Świat Amazonek”. we 
Wągrowcu i Sierakowie. Wzięło w nich udział 5 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 Rydzyny ( 06 .02 ) i  Leszna  (  19.02 ), wzięło w nich udział łącznie  45 osób.
4.2. Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi zorganizowałyśmy warsztaty onkologiczne pn. 
„Zadbaj o swoje piersi” Ich celem było zachęcanie mieszkańców, zwłaszcza kobiet do prowadzenia zdrowego trybu 
życia . Były to cykl 3 wykłady prowadzone w leszczyńskim Ratuszu przez onkologa, dietetyka i trenera personalnego, 
których celem było przekazanie wiedzy słuchaczom na temat nowotworów piersi, zdrowego żywienia oraz radzenia 
sobie ze stresem i odzyskiwaniu spokoju po chorobie nowotworowej  .  W trakcie wykładów, o godzinie 18 
podświetliliśmy leszczyński Ratusz różową iluminacją. To wyjątkowe oświetlenie miało zwrócić uwagę na znaczenie 
dbania o  zdrowie 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. 
godziny 18 do 23 Podświetlenie ratusza jest akcją cykliczną, która jest zauważalna w leszczyńskim środowisku i 
dzięki mediom udaje nam się dotrzeć do wielu osób
4.3. Kolejną akcją pn. „Posadź żonkila” zrealizowaną w ramach inicjatywy lokalnej było zasadzenie 2500 szt. żonkili 
na założonym już 2018 roku Leszczyńskiego Pola Nadziei.  Posadziliśmy je wspólnie z  Prezydentem Miasta Leszna, 
mieszkańcami, młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 4 oraz pracownikami Miejskiego 
Zakładu Zieleni i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także urzędnikami. Kwiaty te symbolizują 
nadzieję w walce z chorobą nowotworową. Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących 
naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Akcja „Pola nadziei”, to nie tylko sadzenie 
żonkili, to również akcja edukacyjno-szkoleniowa. W ramach niej odbyły się prelekcje na temat raka piersi.. Prelekcję 
na temat raka piersi i naukę samobadania przeprowadzono w trzech szkołach średnich  tj Liceum 
Ogólnokształcącym nr 2 im. Rodu Leszczyńskich – uczestniczyło w nich 80 uczniów i4 nauczycieli, w Zespole Szkół 
Elektroniczno- Telekomunikacyjnych – 39 uczniów i 4 nauczycieli, w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców 
Wielkopolskich – 70 uczniów i 2 nauczycieli. Łączne przeszkolonych zostało 199osób( 189 uczniów i 10 nauczycieli). 
Przeszkoleni uczniowie otrzymali ulotki z instrukcją samobadania piersi oraz książeczki o mammografii, które mieli 
przekazać dorosłym kobietom w rodzinie, by w ten sposób zachęcić ich do poddania się badaniom profilaktycznym.  
Wszystkie prelekcje odbyły się w październiku miesiącu walki z nowotworem piersi.
4.4 Przeprowadzenie prelekcji na temat raka piersi :
1. Urzędzie Miasta 
2. M Z W i K
3. Podczas wernisażu bodypaitingowej kampanii społecznej pod nazwą "Żyję pełną piersią" we Włoszakowicach 
organizowanego przez Fundację „Arena i Świat”
We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyło około ok. 50 osób.
5. Udział  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu propagowania działalności 
Stowarzyszenia oraz jego idei;
5.1 Uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa i rozpoczęcie obchodów Świadomości 
Niepełnosprawności dużej akcji organizowanej przez nasze miasto. Symbolicznie każda z uczestniczek ubrała różne 
skarpetki i wzięła udział w happeningu ulicznym. 
5.2. Udział w Dniu Europy i Targi Organizacji Pozarządowych (11 maja)i pokaz samobadania piersi na fantomie, 
rozdawanie literatury tematu a także prezentacja naszych prac wykonywanych na zajęciach ergoterapeutycznych .  
W targach uczestniczyło ok. 15 naszych wolontariuszek. 
5.3. Udział w Festynie Organizacji Pozarządowych organizowanym 14 września, jest to jedno z wielu wydarzeń 
organizowanych coroczne w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna. Nasze stowarzyszenie we współpracy z 
OPEN z Poznania ustawiło mammobus,  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. Dodatkowo na tym stoisku prezentowaliśmy nasze prace wykonana na zajęciach 

Druk: NIW-CRSO 3



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

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ergoterapeutycznych.
5.4.  W ramach AOL  zorganizowałyśmy Drzwi Otwarte naszego stowarzyszenia i uczestniczyłyśmy w Randkach 
Obywatelskich. Obie imprezy odbyły się 18 września.   W trakcie Drzwi Otwartych zapisały się do nas dwie nowe 
amazonki. Udzieliłyśmy także informacji osobie potrzebującej rękawa uciskowego. Z kolei  w Randkach 
Obywatelskich, które odbyły się w LO nr 1 uczestniczyli uczniowie -wolontariusze. Podczas tego spotkania mogli 
poznać czym zajmują się takie stowarzyszenia jak nasze, w czym mogą uczestniczyć jako wolontariusze i czego my 
od nich oczekujemy.

5.6 Posadziliśmy kolejny Amazoński Las,   to z kolei już czwarte wydarzenie, prowadzimy corocznie pod hasłem  " 
Nie będzie nas będzie las" Wzięło w nim udział 15 amazonek. Tym razem  zasadziliśmy1000 sadzonek brzozy i 200 
jarzębiny. Taka akcja jest dla amazonek pozostawieniem czegoś po sobie, jak również formą rehabilitacji i integracji . 
Podobnie jak w poprzednich latach była bardzo udana i już umówiliśmy się w przyszłym roku na kolejną.
5.7. Nasze działania edukacyjno-szkoleniowe na temat raka piersi zostały docenione i  zauważone .
W tym roku zostaliśmy laureatem konkursu „Działania godne uwagi” organizowanego przez PISOP w Poznaniu. 

6. Nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi;
6.1. Udział w Wspólnym ubieraniu choinki wraz z innymi organizacjami pozarządowymi - 12 osób.
6.2. Wykonywanie kartek świątecznych( pokój ergoterapii)  w których brało udział 8 osoby. Wykonane kartki zostały 
wysłane do naszych darczyńców. 
6.3. Składanie życzeń świątecznych i wręczanie słodyczy wraz z Prezydentem Miasta i innymi organizacjami  
mieszkańcom Leszna . Wzięło w tym wydarzeniu  8 amazonek.
6.4. Udział w leciach organizowanych przez Federację jaki i przez inne stowarzyszenia.

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

1000

5
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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

PKD 88.10.Z 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. joga dla amazonek.
Otrzymane fundusze z 1% przeznaczyliśmy głównie na 
prowadzenie rehabilitacji . Na drenaże limfatyczne z 
których skorzystało 16 amazonek wydatkowano z 1 % 
4360 zł.  Na masaże limfatyczne przeznaczone da 
nowych amazonek wydano z  870 zł . Na gimnastykę na 
sali wydatkowano 4074 zł .
Bilety wejścia na basen i opłacenie rehabilitantki 1656 zł 
 a na jogę wydano 560 zł

11 520,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia PKD 86. 90.E Rokrocznie w październiku miesiącu walki z 
rakiem piersi nasze stowarzyszenie organizuje cykl 
wykładów i prelekcji na temat raka piersi w 
leszczyńskim ratuszu. W trakcie trwania podświetlony 
zostaje ratusz różowym światłem, by przypominać 
kobietom o potrzebie badań profilaktycznych. W tym 
roku oprócz onkologa, dietetyczki zaprosiliśmy znanego 
trenera personalnego, który po wygłoszeniu wykładu 
pt”Rak to znak, że czas na zmiany ”wykonywał chętnym 
uczestniczkom masaż refleksów stóp, rąk i twarzy. Koszt 
dojazdu i jego wykładu pokryłyśmy z 1 %
Wynagrodzenie wykładowcy za wykłady na wydarzeniu 
"Zadbaj o swoje piersi"

400,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

II Turniej Kręglarski Leszczyńskich Amazonek - opłata za 
wynajęcie kręgielni. W marcu z okazji Dnia Kobiet na 
leszczyńskiej kręgielni zorganizowaliśmy po raz kolejny 
zawody kręglarskie leszczyńskich amazonek. Była to 
okazja by w miłym towarzystwie, przy kawie i ciastku 
wspólnie spędzić czas. Koszt poczęstunku pokryto z 
funduszy stowarzyszenia natomiast za wynajęcie 
kręgielni zapłacona funduszy otrzymanych z  1 % . 
Osoby, które w turnieju uzyskały najwyższą punktację 
otrzymały drobne upominki. Były to gadżety wykonane 
przez amazonki na warsztatach ergoterapeutycznych.

240,00 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) 99 053,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 82 164,88 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 385,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 503,22 zł

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

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 na turnus rehabilitacyjny do Dźwirzyna - 
uczestniczki częściowo pokrywały koszty 
transportu. Zorganizowano wycieczkę integracyjną 
związana z obchodami XXV lecia naszej organizacji. 
Z wyjazdu skorzystało 40 amazonek i tu również  
częściowo koszt transportu pokrywały uczestniczki 
wyjazdu. Dwukrotnie wybrałyśmy się do teatru i 
raz do kina - częściowy koszt biletów pokrywały 
uczestniczki

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 16 021,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 160,00 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)

82 158,60 zł

16 385,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,02 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 Dofinansowanie  drenaży limfatycznych 4 360,00 zł

2 Częściowe dofinansowanie rehabilitacji na sali 4 074,00 zł

3 Opłacenie biletów wstępu  i rehabilitacji na basenie 1 656,00 zł

4 Częściowe finansowanie masaży limfatycznych 870,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 98 543,62 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 509,48 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

3 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

109 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)

30 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 4 470,00 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 4 470,00 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 - 
prezes lub Anna Juskowiak -
wiceprezes , Halina Hyżyk -

skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-06-16

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