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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat ZGORZELECKI

Gmina BOGATYNIA 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes - Dorota Bojakowska,
Wiceprezes - Krystyna Libner,
Wiceprezes - Krystyna Rogojsza,
Wiceprezes - Krystyna Pawińska,
Sekretarz - Izabela Wyszyńska,
Skarbnik - Zofia Chwiedziuk
Członek Zarządu - Wiesława Dębek,
Członek Zarządu - Mirosława Śliwczyńska

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Przewodniczący - Małgorzata Sawicka
Członek - Janina Balcerek
Członek - Małgorzata Stasiwolak

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz kobiet z 
rakiem piersi, zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego 
życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz 
uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu 
znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi. Stowarzyszenie 
podejmuje wiele działań na rzecz kobiet z rakiem piersi m.in. 
prowadzi rehabilitację psychofizyczną, tworzy warunki sprzyjające 
wzajemnemu wsparciu i samopomocy, jak również edukację i 
szkolenia wolontariuszek – ochotniczek, które niosą wsparcie i 
pomoc kobietom tuż przed i po zabiegach odjęcia piersi. Obok tej 
działalności Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz 
profilaktyki uczestnicząc i współorganizując kampanie społeczne.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie zrzesza kobiety po leczeniu raka piersi z okolic 
miasta Bogatynia i okolic. Na dzień 31 grudnia 2011roku stan 
zarejestrowanych członków Stowarzyszenia wynosił 31 osób. 
a.Działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana była poprzez: 
Spotkania organizacyjne w każdy poniedziałek miesiąca za 
wyjątkiem świąt,
Rehabilitację fizyczną – profesjonalni rehabilitanci prowadzili 
zajęcia na sali lub w plenerze 2 razy w tygodniu (każde z zajęć po 
60 min),
członkinie Stowarzyszenia brały udział w zajęciach na basenie (1 
raz w tygodniu – 45 min),
od września rozpoczęłyśmy zajęcia z jogi (1 raz w tygodniu ok. 1,5 
godz.),
przez cały rok w każdą środę dostępna była masażystka, która 
udzielała porad i przeprowadzała masaż limfatyczny każdej chętnej 
Amazonce. Odpłatność za masaż była w ½ pokrywana przez 
pacjentkę oraz ½ ze środków pochodzących z wpłat 1% podatku i 
innych źródeł,
przez cały rok w Stowarzyszeniu dostępny był psycholog, który 
świadczył usługi w ramach wolontariatu dla chętnych kobiet 
potrzebujących takiego typu pomocy i wsparcia,
w każdą pierwszą środę – kiedy sala ćwiczeń zajęta była przez 
Klub Puszystych odbywały się wyjścia w teren z kijkami nordic 
walking, początkowo pod opieką instruktora a następnie po 
opanowaniu techniki chodzenia bez jego udziału,
działania służące profilaktyce nowotworowej piersi - wspólnie z 
lekarzami, wykładowcami nasze członkinie brały udział w 
spotkaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworowej i 
nauki samobadania piersi na terenie naszego miasta, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych i 
innych,
członkinie Stowarzyszenia brały udział w szkoleniach, spotkaniach 
kulturalno - oświatowych i spartakiadach sportowych, 
niejednokrotnie udział w koncertach organizowanych przez BOK 
były dofinansowywane ze środków Stowarzyszenia.

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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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

poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia roku 2011, które zmierzały do 
poprawy samopoczucia kobiet chorujących na raka piersi oraz ściśle związane 
były z realizacją naszych celów statutowych: 
Styczeń - grudzień - nasze działania skupione były na co miesięcznych 
spotkaniach organizacyjnych, ponadto trzy razy w tygodniu spotykałyśmy się na 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych (joga, basen, aerobik, kijki nordic walking), w 
Stowarzyszeniu co środę dostępna była masażystka wykonująca masaże 
limfatyczne, do których każda Amazonka miała dofinansowanie, również można 
było wykonać świecowanie uszu i skorzystać z porad psychologa,
Luty – kwiecień- to kontynuacja akcji „Rozlicz PIT za darmo”. Przeszkolone 
członkinie stowarzyszenia udzielały porad w zakresie składania i wypełniania 
zeznań podatkowych za rok ubiegły. Akcja obejmowała punkty obsługi w 
Bogatyni, Porajowie i Zatoniu, podczas akcji czynnie pozyskiwałyśmy środki na 
naszą działalność,
Czerwiec – spotkanie w ramach projektu „Wyglądasz dobrze – czujesz się lepiej” 
ang. „Look Good... Feel Better” – podczas którego członkinie miały możliwość 
pobytu w salonie fryzjersko kosmetycznym, gdzie skorzystały z porad jak radzić 
sobie z wyglądem skóry i włosów podczas choroby, leczenia i rekonwalescencji.

W czerwcu również odbyło się w ramach „Dnia pracownika służby medycznej” 
spotkanie towarzyskie poświęcone rehabilitantom pracującym dla 
Stowarzyszenia,

Festiwal Kobiet – to cykliczna impreza organizowana wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Razem dla Bogatyni” a w jego programie: profilaktyka w 
szkołach, warsztaty nauki obsługi komputera, porady brafittierek, wykład 
politologa, warsztaty trenera RTZ, Akademia Uśmiechu, kolacja z Waldkiem,
Sierpień – Joga nad morzem – tygodniowy wyjazd do Rogowa k. Kołobrzegu, 
praktyka jogi oraz warsztaty z wyżywieniem wegetariańskim,

Bobrowo k. Jeleniej Góry – wyjazd w celu nauki strzelania z łuków – 
przygotowania do II Międzynarodowej Spartakiady Amazonek
Wrzesień – II Międzynarodowa Spartakiada Amazonek – Udział w niej wzięło 20 
trzyosobowych drużyn Amazonek z Polski, Czech i Niemiec oraz organizacje 
zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem, przeprowadzono zawody ze strzelania z 
łuków, naukę chodu z kijkami nordic walking, pokaz jogi, zaprezentowały się 
lokalne zespoły ludowe, pokaz StrongManów, pokaz tańca zumba, warsztaty 
florystyczne, badania mammograficzne,
Październik – XIV Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę – wyjazd grupy 
Amazonek, spotkania z Amazonkami z całej Polski, warsztaty i wykłady na 
Jasnej Górze
Listopad – akcja „Piersi do przodu” – dwie wystawy zdjęć Amazonek „Amazonki 
Yang” i „Amazonki 2011”, Wielki Dzień Przymierzania Biustonoszy, badania 
mammograficzne i usg piersi – finansowane przez nasze Stowarzyszenie, 
wykłady lekarzy onkologa i ginekologa, warsztaty gotowania,
Grudzień - udział w projekcie dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski dla 
kobiet członkiń stowarzyszenia organizowany przez Stowarzyszenie „Różowe 
Okulary” pt.: „Moja wiedza = moje zdrowienie”,
Zakończyłyśmy działania roku 2011 wigilią zorganizowaną po raz kolejny z 
koleżankami z Klubu Nauczycielskiego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

30

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
nie sklasyfikowana

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 76 921,97 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 250,00 zł

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 38 682,97 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 989,00 zł

10 989,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 38 682,97 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 76 835,97 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

67 049,59 zł 38 682,97 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

9 786,38 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Spartakiada 2011 17 451,39 zł
2 Turnusy rehabilitacyjne 11 435,00 zł
3 Masaże limfatyczne,relaksacyjne 6 003,00 zł
4 Zajęcia rehabilitacyjne 3 793,58 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów
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10,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

31,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

1,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 1,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 900,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 609,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 609,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

113,00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 429,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Najwyższe wynagrodzenie wypłacone zostało za usługę 
artystyczną grupy aktorów na okoliczność II 
Międzynarodowej Spartakiady Amazonek. Pozostałe 
umowy cywilno- prawne dotyczą rehabilitantów 
świadczących usługi masaży, ćwiczeń rehabilitacyjnych - 
grupowych, usług informatycznych, usług 
gastronomicznych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Dorota Bojakowska - Prezes Stowarzyszenia     17.07.2012r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Druk: NIW-CRSO 13


