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• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina BOGATYNIA

Powiat ZGORZELECKI

Ulica WYCZÓŁKOWSKIEGO Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość BOGATYNIA Kod pocztowy 59-920 Poczta BOGATYNIA Nr telefonu 889696556

Nr faksu E-mail bjas64@wp.pl Strona www amazonki.bogatynia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 23117589300000 6. Numer KRS 0000141388

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

Dorota Bojakowska Prezes TAK

Krystyna Rogojsza Wiceprezes TAK

Zofia Chwiedziuk Skarbnik TAK

Ewa Mochnal Wiceprezes TAK

Barbara Lewandowska Członek Zarządu TAK

Elżbieta Kalwasińska Członek Zarządu TAK

Beata Geres Sekretarz TAK

Marta Wolanin Członek Zarządu TAK

Wiesława Dębek 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)

BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. GŁÓWNYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NOWOTWORU PIERSI ORAZ 
PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA 
POPRAWĘ WARUNKÓW ŻYCIA TYCH OSÓB ORAZ ZWIĘKSZENIE 
UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I KULTURALNYM 
KRAJU;
2. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH 
I WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB ;
3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
4. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ;
5. PRZECIWDZIAŁANIE IZOLACJI OSÓB I RODZIN WYNIKAJĄCEJ Z 
ISTNIEJĄCYCH NIEKORZYSTNYCH UKŁADÓW RODZINNYCH I 
ŚRODOWISKOWYCH;
6. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB W TYM 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY;
7. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU ;
8. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYDAWNICTWO ;
9. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, 
SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI;
10. PROMOCJA KULTURY I SZTUKI;
11. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
Głównym celem działalności organizacji jest prowadzenie wspólnych 
działań na rzecz kobiet z rakiem piersi, zmierzające do ułatwienia im 
powrotu do normalnego życia, poprawy stanu sprawności fizycznej i 
psychicznej. Nasze stowarzyszenie jest organizacją samopomocową, 
niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną 
kobietom dotkniętym rakiem piersi. Celem ruchu jest dostarczanie 
kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, 
ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji 
powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Sawicka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Balcerek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Stasiwolak Członek KOmisji 
Rewizyjnej

TAK
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Cele statutowe realizowane sa porzez:
tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i 
samopomocy;
reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi;
udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym 
w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w 
skali lokalnej ;
zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi 
oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym 
organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia 
publicznego;
włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz 
rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi;
podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi 
możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z 
władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, 
zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i 
niepełnosprawnych;
wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, 
ulotek itp;
zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających 
realizację celów statutowych;
prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie 
imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, rajdy, wycieczki.
działalność kulturalno- rozrywkową, oświatową, turystyczną.
organizowanie różnych form aktywności fizycznej.
Nową formą działalności jest organizacja i prowadzenie warsztatów 
muzycznych w formie zespołu wokalnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Stowarzyszenie jest proste lecz uniwersalne założenie - kobieta, która przeszła chorobę nowotworową piersi, poświęca 
się, dzieli swój czas, doświadczenie towarzysząc i wspierając inną kobietę, która właśnie została dotknięta chorobą.Przeszkolone 
ochotniczki gotowe nieść nadzieję, wsparcie psychiczne i pomoc kobietom przeżywającym spotkanie z rakiem - są o dyspozycji w 
Stowarzyszeniu.
Głównym zadaniem Klubu są wspólne działania na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi, zmierzające do ułatwienia im 
powrotu do normalnego życia społecznego, zawodowego, rodzinnego.
Główne działania podejmowane przez organizację to:
organizowanie zajęć rehabilitacyjnych jak: ćwiczenia aerobowe, zajęcia na basenie, zajęcia jogi, masaże limfatyczne i 
rehabilitacyjne, marsze noric walking, 
organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, dietetyki, psychologii, itp.
organizowanie spotkań z ochotniczkami, spotkań integracyjnych z różnymi środowiskami, akcji profilaktycznych, 
prozdrowotnych, edukacyjnych,
organizowanie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
organizowanie i udział w działalności charytatywnej,
ochrona i promocja zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, aktywnego zdrowego stylu życia,
upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój 
demokracji
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
nową formą działalności są zajęcia wokalne, muzyczne prowadzone w ramach działalności zespołu wokalnego, w którym chętne 
członkinie stowarzyszenia rehabilitują się poprzez śpiewanie, uczestniczenie w różnego rodzaju festynach, występach.
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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

1000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 na rzecz osób niepełnosprawnych 
polega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, zajęcia 
i ćwiczenia z rehabilitantami, fizykoterapeutami, 
masaży limfatycznych i rehabilitacyjnych, zajęc 
sportowo rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, organizacji 
i udziale w różnego rodzaju warsztatach rozwoju 
osobistego.

94.11.Z 17 623,94 zł

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

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
polega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, zajęcia 
i ćwiczenia z rehabilitantami, fizykoterapeutami, 
masaży limfatycznych i rehabilitacyjnych, zajęc 
sportowo rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, organizacji 
i udziale w różnego rodzaju warsztatach rozwoju 
osobistego.

94.11.Z 734,49 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

ochrona i promocja zdrowiapolega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, zajęcia 
i ćwiczenia z rehabilitantami, fizykoterapeutami, 
masaży limfatycznych i rehabilitacyjnych, zajęc 
sportowo rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, organizacji 
i udziale w różnego rodzaju warsztatach rozwoju 
osobistego.

94.11.Z 5 255,55 zł
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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 na rzecz osób 
niepełnosprawnych polega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, 
zajęcia i ćwiczenia z rehabilitantami, 
fizykoterapeutami, masaży limfatycznych i 
rehabilitacyjnych, zajęc sportowo 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 
organizacji i udziale w różnego rodzaju 
warsztatach rozwoju osobistego.Główne 
działalnia w ramach tego przedmiotu 
działalności to działania wspierajace osoby 
niepełnosprawne, udzila w różnego rodzaju 
spotkaniach integracyjnych

94.11.Z 2 116,82 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej polega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, 
zajęcia i ćwiczenia z rehabilitantami, 
fizykoterapeutami, masaży limfatycznych i 
rehabilitacyjnych, zajęc sportowo 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 
organizacji i udziale w różnego rodzaju 
warsztatach rozwoju osobistego.Głowne 
działania podjete w ramach tego 
przedmiotu dizałalności to organizacja, 
promocja, udział w różnych formach 
aktywności fizycznej

94.11.Z 336,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

ochrona i promocja zdrowia polega na:
 organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych jak 
zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, 
zajęcia i ćwiczenia z rehabilitantami, 
fizykoterapeutami, masaży limfatycznych i 
rehabilitacyjnych, zajęc sportowo 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, organizowaniu i udziale w
spotkaniach integracyjnych, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizacja warsztatów 
edukacynych i wykładów specjalistycznych z
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 
organizacji i udziale w różnego rodzaju 
warsztatach rozwoju osobistego.

94.11.Z 910,00 zł
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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 zysków i strat) 115 250,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 109 990,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 450,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 810,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40 630,00 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 62 170,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

11 000,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł

1 450,00 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 11 660,91 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 976,80 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 79 156,91 zł 26 976,80 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

71 433,98 zł 23 613,98 zł

2 696,00 zł 1 246,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 026,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-rehabilitacja, integracja, aktywnośc fizyczna, 
edukacja, promocja zdrowia

19 740,76 zł

2 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1 070,49 zł

3 ochrona i promocja zdrowia 6 165,55 zł

1 rehabilitacja 19 403,81 zł

2 116,82 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 545,68 zł 2 545,68 zł

w 
tym:

3 810,00 zł

0,00 zł

36 820,00 zł

0,00 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 38 556,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 246,00 zł

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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

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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1 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

40 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)

15 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 219,00 zł

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

18 219,00 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)  

379,56 zł

0 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

0 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 18 219,00 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 18 219,00 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)

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)

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) 

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

1 całoroczne ćiwczenia 
fizyczne dla grupy kobiet po 
chorobie nowotorowej piersi 
oraz IX Spartakiada 
Amazonek

organizacja i prowadzenie zajęć 
sportowych, rehabilitacyjnych, 
organizacja Spartakiady 
Amazonek

Gmina Bogatynia 7 000,00 zł

2 IX Międzynarodowa 
Spartakiada Amazonek

organizacja Spartakiady Powiat Zgorzelecki 4 000,00 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

2 103,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 12



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Bojakowska- Prezes
Krystyna Rogojsza - Wiceprezes

Ewa Mochnal - Wiceprezes
Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-15
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