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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 Zarządu - Dorota Bojakowska
Wiceprezes - Krystyna Libner
Wiceprezes - Krystyna Rogojsza
Członek Zarządu - Daniela Wyszatko
Członek Zarządu - Wiesława Dębek
Skarbnik - Zofia Chwiedziuk
Sekretarz - 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
Wiceprzewodniczący - Janina Balcerek
Członek - Małgorzata Stasiwolak

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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

A) realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w 
następującym zakresie:

- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, 
osamotnienia i bezradności – szczególnie wśród osób najciężej 
poszkodowanych;

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego 
poprzez informację , pomoc prawną i socjalno - bytową oraz 
współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, 
gospodarczej i kulturalnej;

- organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, 
seminariów i posiedzeń naukowych;

- organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za 
pośrednictwem słowa żywego, drukowanego, radia, telewizji i 
wystaw;

- opiniowanie nowych możliwości rozpoznawania i leczenia 
schorzeń nowotworowych, w szczególności chorób piersi - 
wynikających z rozwoju medycyny;

- współdziałanie w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
zdrowia publicznego;

- podejmowanie innych prac i działań, zmierzających do 
podnoszenia wiedzy medycznej i współdziałania z władzami, 
stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i 
zawodowymi;

- współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym 
samym lub podobnym profilu działania;

- prowadzenie działalności wydawniczej;

- rehabilitację psychiczną i fizyczną osób dotkniętych problemami 
chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworów 
piersi, jak również, osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i 
innymi chorobami poza onkologicznymi;

- działalność charytatywną;

- organizowanie koncertów, festynów i innych form promocji kultury;

- organizowanie zawodów sportowych, rekreacji, odpoczynku, 
wycieczek, wędrówek krajoznawczych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu trudności życia 
codziennego, związanego z macierzyństwem, chorobą osób 
bliskich, przemocą, w szczególności poprzez działania 
informacyjne, pomoc prawną i psychoedukacyjną;

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym 
oraz narażonym lub doświadczającym innych patologii społecznych.

B) ewentualny dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na 
realizację celów statutowych Bogatyńskiego Stowarzyszenia 
„Amazonki”.

ochrona i promocja zdrowia
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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), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia roku 2012, które zmierzały do 
poprawy samopoczucia kobiet, które chorują na raka piersi oraz ściśle związane 
były z realizacją naszych celów statutowych:

 Styczeń -  wzięłyśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
przekazałyśmy na ten cel gadżety m.in. piłkę rehabilitacyjną, która osiągnęła w 
licytacji kwotę 320 zł 

 Marzec – spotkanie z członkiniami Klubu Nauczycielskiego „Izis” – warsztaty 
recytacji wierszy, teatralne

Udział Prezesa Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków Federacji 
Amazonek w Poznaniu

 Luty  – kwiecień  - przeprowadzenie 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 (2 punkty), Porajowie, Opolnie Zdroju. W sumie pomoc 
objęła ok. 800 osób.

 Kwiecień – przeprowadzenia akcji przebadania się kobiet w mammobusie, 
akcja przeprowadzona na terenie Kopalni, Elektrowni, teren BOK

 Maj – udział członkiń Stowarzyszenia podczas festynu zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie „Amarylis” oraz udział w majówce w szkole podstawowej 
w Porajowie, gdzie uczyłyśmy wykrywania guzów przy pomocy fantoma oraz 
szerzyłyśmy profilaktykę raka piersi

Udział w Zjeździe Młodych Amazonek w Sierakowie k/Poznania

Spotkanie towarzyskie  z rehabilitantami pracującymi na rzecz Stowarzyszenia

 Czerwiec – organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Bogatyni”  
„Festiwalu Kobiet”

Podziękowanie za dotychczasową współpracę P. Arkadiuszowi Bembenek oraz 
powitanie na tym miejscu nowej rehabilitantki – Małgorzaty Peremickiej

 Lipiec – wzięłyśmy udział w ratowaniu Olszyny po powodzi – 
zorganizowałyśmy zbiórkę rzeczową wśród mieszkańców Miasta i Gminy 
Bogatynia – sklepy Carrefour

 Sierpień – wzięłyśmy udział w uhonorowaniu darczyńców Bogatyni, którzy 
pomogli w powodzi w 2010r. 

Grupa Amazonek wzięła udział w turnusie rehabilitacyjno – wypoczynkowym w 
Kołobrzegu

 Wrzesień – grupa trzech Amazonek wzięła udział w warsztatach 
psychoonkologicznych w Polanicy Zdrój 

Rozpoczęcie współpracy z ArtRadiem w Bogatyni. Udział w audycji 1 raz w 
miesiącu pn. „Myśleć prozdrowotnie”

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Zorganizowanie kolejnej akcji badań mammograficznych w mammobusie. Akcja 
objęła punkty w Kopalni, Elektrowni i BOK-u

 Październik – pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę – udział w pielgrzymce 
Amazonek z Czech i Niemiec, z którymi nasze stowarzyszenie współpracuje 

Organizacja III Międzynarodowej Spartakiady Amazonek z rejonu Dolnego 
Śląska, Czech i Niemiec – Wieleń – Wsparcie projektu przez UMWD Wydział 
Sportu, UMiGminy Bogatynia

Udział grupy Amazonek w sesji zdjęciowej

Warsztaty psychoonkologiczne w BOK z psychologiem terapii Simontona pn. 
„Nie tylko leki leczą”

 Listopad - wyjazd grupy Amazonek do Karpacza – warsztaty 
psychoonkologiczne – wsparcie projektu przez UMWD Wydział Osób 
Niepełnosprawnych

 Grudzień – spotkania wigilijne w Czechach i Niemczech na zaproszeniu 
koleżanek Amazonek współpracujących z nami

Udział Stowarzyszenia w „Gali Wolontariatu” w Zgorzelcu

Spotkanie w siedzibie PCPR na zaproszenie podsumowujące działania w roku 
2013
 
Udział w spotkaniu wigilijnym na zaproszenie Stowarzyszenia Byłych 
Pracowników Zakładów Bawełnianych „Doltex”

Zakończyłyśmy działania roku 2012 naszą 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”)

województwo

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

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

25000

100

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”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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

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:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 95 375,09 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 53 391,20 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 26 000,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

11 000,00 zł

15 000,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 972,00 zł

11 472,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 11,89 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

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 9 337,41 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 46 113,80 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

1 działalność rehabilitacyjna, sportowa,kulturalno-oświatowa,profilaktyczna,intergracyjna itp 39 076,70 zł
2 działalność administracyjna związana z prowadzenie opp 7 037,10 zł
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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: 86 837,74 zł 46 113,80 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:

69 333,44 zł 39 076,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

15 092,47 zł 7 037,10 zł

1 510,60 zł 0,00 zł

2 411,83 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

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)

1 działalność rehabilitacyjna, spotowa, kulturalno-oświatowa,integracyjna, edukacyjna na 
rzecz osób dotkniętych problemem nowotworu piersi oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz 
zwiększenie uczestn

39 076,70 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła 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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

33,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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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 14 974,00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 580,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 394,00 zł

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

14 394,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14 394,00 zł
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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

1 439,40 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

1 262,00 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)

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Dorota Bojakowska- Prezes Stowarzyszenia- 17.03.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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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