
Ministerstwo

Pracy 

i Polityki

Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego

� Formularz należy wypełnić w języku polskim;

� Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

� We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data zamieszczenia sprawozdania 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Amazonek im. Św. S. Faustyny

2. Adres siedziby i 
dane kontaktowe

Kraj Polska Województwo  Wielkopolskie Powiat  obornicki

Gmina  Oborniki Ulica  Droga Leśna Nr domu 60 Nr lokalu

Miejscowość  Oborniki Kod pocztowy  64-600 Poczta  Oborniki Nr telefonu  605319569

 Nr faksu E-mail  sabina.felicja@interia.pl Strona www amazonkioborniki.pl

3. Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym

25 września 2008

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego

05 października 2011

5. Numer REGON 30095957800000 6. Numer KRS 0000314053

7. Skład organu zarządzającego 
organizacji
(Należy  wpisać  imiona,  nazwiska  oraz
informacje  o  funkcji  pełnionej  przez

poszczególnych  członków  organu
zarządzającego) 

Imię i Nazwisko Funkcja

Danuta Majka Prezes 

Barbara Serafin Z-cz Prezesa

Teresa Ruks Sekretarz

Sabina Margas Skarbnik
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Alicja Urbaniak
Członek Zarządu

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

Wanda Marchlewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

Jolanta Szmatuła Sekretarz 

Danuta Łukaszewicz Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu 
organizacji)

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych po zabiegu mastektomii.
Szeroko pojęta rehabilitacja fizyczna , psychiczna i społeczna kobiet po 
zabiegu mastektomii.
Informowanie społeczeństwa o problemach chorób nowotworowych.

10. Sposób realizacji celów 
statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje wszystkie swoje cele nieodpłatnie poprzez”
1.Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu mastektomii, 
ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
2.Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
3.Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób 
nowotworowych,
4.Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych u kobiet oraz skuteczności metod leczenia.
5.Organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawność i 
podnoszącego kondycję fizyczną i psychiczną po zabiegu.
6.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych ( 7 dniowych)
7. Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piesi i peruki.
8.Dyżury „onkologicznego telefonu zaufania”. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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)

1. Dofinansowanie do masaży limfatycznych 
2. Dofinansowanie do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek na
    Jasną Górę do Częstochowy i Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu
3. Dofinansowanie do wycieczki Warszawa

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez 
organizację

Spotkania w naszym Stowarzyszeniu odbywają się w każdy czwartek , naszym głównym
celem, jest dążenie do sprawności fizycznej po przez  rehabilitacje, ćwiczenia i masaż 
limfatyczny . Na realizację swoich zadań statutowych Stowarzyszenie opracowało trzy 
oferty. Pierwsza została złożona do Urzędu Miasta i Gminy w Obornikach dotyczyła 
działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej  , osób 
dotkniętych utratą zdrowia na skutek ciężkiej choroby. Stowarzyszenie otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 12 200zł.Pozwoliło nam to  na zatrudnienie wykwalifikowanej 
rehabilitantki i podpisania z nią umowy Cywilno-Prawnej. Druga oferta skierowana była 
do Starostwa Powiatowego w Obornikach i dotyczyła wyjazdu na wycieczkę do 
Warszawy, dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie 500zł.Trzecia oferta została złożona 
do Urzędu Miasta i Gminy w Obornikach i dotyczyła wyjazdu do Zabrza na ten cel 
otrzymałyśmy dofinansowanie w kwocie 500zł. Amazonki biorą czynny udział w 
imprezach organizowanych przez miasto.
- 26.02.2019 Walne Zebranie
- 09.03.2019 Amazonki uczestniczyły w obchodach Dniu Kobiet w Bogdanowie ,gdzie 
zorganizowały warsztaty  profilaktyczne o Raku Piersi z udziałem dr. D. Godlewskiego
- 03.05.2019 Uchwalenie Konstytucji 3-Maja złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku 
Niepodległości
- 14.06-17.06.2019 wycieczka do Warszawy i Niepokalanowa gdzie zwiedzałyśmy 
Starówkę , Płac Kultury, Muzeum  Żydowskie, Grób Nieznanego Żołnierza ,Łazienki itp.
- 23.06.2019 Dni Obornik warsztaty profilaktyczne raka piersi
- 06.10.2019 piknik „Spotkajmy się w Świerkówkach”
- 04.10.2019 wycieczka do Zabrza gdzie zwiedzałyśmy sztolnie „Luiza”
- 04.10-05.10.2019 XXII Ogólnopolska pielgrzymka kobiet po chorobie nowotworowej 
piersi na Jasną Górę  motto pielgrzymki „Chcemy dotknąć Jezusa”
16.10.-18.10.2019 warsztaty w Podaninie
- 11.11.2019 Dzień Niepodległości złożenie kwiatów z okazji Narodowego Święta
- 19.12.2019spotkanie wigilijne na , które zostały zaproszone władze miasta i powiatu 
Obornik , ks. proboszcz Zbigniew Urny rehabilitantki,prezes Społem J.Łuczka
Prowadzimy na bieżąco stronę internetową i kronikę 

.

2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 sołectwo                       województwo
                                               

 dzielnica                       cały kraj

 gmina                           zagranica  

 powiat
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków
i strat)

49.185,75  zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49.185,75    zł

i
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2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 0, 00    zł

3. Przychody z działalności gospodarczej
0,00    zł

4. Przychody z działalności finansowej
0,00   zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
5.842,50    zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 17.800,46          zł

 W rozumieniu ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

ii
 W rozumieniu ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

iii
 W rozumieniu ustawy z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).

iv
 W rozumieniu ustawy z dnia  8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.).

v
 W rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.).

vi  W rozumieniu ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

vii  W rozumieniu ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

viii  W rozumieniu ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

ix  W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

x  W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
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w tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych ,    zł

b) ze środków budżetu państwa
,    zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
13.200,00    zł

d) z dotacji z funduszy celowych
,    zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółe
   zł

w tym:

a) ze składek członkowskich
4.840,00    zł

b) z darowizn od osób fizycznych
18.880,00   zł

c) z darowizn od osób prawnych
1.000,00,    zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
,    zł

e) ze spadków, zapisów
,    zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem 
składników majątkowych) ,     zł

g) z nawiązek sądowych
,    zł

h) ze świadczeń pieniężnych  
,    zł

8. Z innych źródeł
5423,25    zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego ,     zł

2. Wynik działalności gospodarczej ,    zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

0,00    zł

xi  W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). 
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2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych 
i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem      0,00    zł

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

     

  5.842,50        zł

4.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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Dopłata do zorganizowanej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek do 
Częstochowy

2.343,70   zł

2 Dopłata do zorganizowanej  wycieczki do Warszawa 1.973,80    zł

3 Rehabilitacja (masaż limfatyczny i ćwiczenia) 1.525,00     zł

5.  Cele  szczegółowe,  w rozumieniu  przepisów  o  podatku dochodowym  od  osób  fizycznych,  wskazane  przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,  na które  organizacja  pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1 ,    zł

2 ,    zł

3   ,    zł

4   ,    zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Koszty
ogółem:

W tym: wysokość
kosztów

finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
osób fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 42.698,81     zł 5.842,50     zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

    zł      zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

  ,    zł  ,    zł
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Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 ,    zł

2 ,    zł

3 ,    zł

4 ,    zł

5 ,    zł

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

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki
% udziałów
lub akcji w

kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów 

1 % %

2 % %

3 % %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

2

3

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

L
p

Przedmiot kontroli Organ kontrolujący
Data zakończenia

kontroli

1

2

3
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3.Teresa Ruks  Sekretarz ………………………………….

4.Sabina Margas  Skarbnik ………………………………..

5.Alicja Urbaniak Członek Zarządu …………………..
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