
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-07-20

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 
stowarzyszenie@amazonki.bogatynia.
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

2002-12-12

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 CZŁONEK ZARZĄDU TAK

GRAŻYNA SZANTYKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MARTA WOLANIN CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ELŻBIETA KALWASIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

EWA MOCHNAL WICEPREZES TAK

BARBARA LEWANDOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BEATA GERES SEKRETARZ TAK

BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAŁGORZATA SAWICKA Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Balcerek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Stasiwolak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych problemem 
nowotworu piersi, prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób, a 
także zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Pozostałe działania Stowarzyszenia to :
- pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin, wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i 
środowiskowych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- nauka, edukacja , oświata i wydawnictwo;
 -upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki;
- promocja kultury i sztuki;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Naszym celem jest prowadzenie wspólnych działań, zmierzających do ułatwienia kobietom po przebytej chorobie 
nowotworowej piersi powrotu do normalnego życia, poprawy stanu ich 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 
emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji 
powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3000

20

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-20 2



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

przedmiotem działalności wspierającej i 
upowszechniającej kulturę fizyczną jest: organizacja i 
prowadzenie przez cały rok zajęć rehabilitacyjnych, 
takich jak zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, 
zajęcia i ćwiczenia z rehabilitantami , fizykoterapeutami, 
masaże limfatyczne i rehabilitacyjne, -organizacja zajęć 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, -
organizacja i udział w spotkaniach integracyjnych, 
okolicznościowych,turniejach sportowych, -organizacja 
warsztatów edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, dietetyki, 
psychologii, - organizacja Międzynarodowej Spartakiady 
Amazonek

5 601,14 zł

2 ochrona i promocja zdrowia przedmiotem działalności wspierającej i 
upowszechniającej kulturę fizyczną jest: organizacja i 
prowadzenie przez cały rok zajęć rehabilitacyjnych, 
takich jak zajęcia jogi, zajęcia aerobowe na basenie, 
zajęcia i ćwiczenia z rehabilitantami , fizykoterapeutami, 
masaże limfatyczne i rehabilitacyjne, -organizacja zajęć 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, -
organizacja i udział w spotkaniach integracyjnych, 
okolicznościowych,turniejach sportowych, -organizacja 
warsztatów edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, dietetyki, 
psychologii, - organizacja Międzynarodowej Spartakiady 
Amazonek

735,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

przedmiotem działalności wspierającej i 
upowszechniającej kulturę fizyczną jest: 
organizacja i prowadzenie przez cały rok zajęć 
rehabilitacyjnych, takich jak zajęcia jogi, zajęcia 
aerobowe na basenie, zajęcia i ćwiczenia z 
rehabilitantami , fizykoterapeutami, masaże 
limfatyczne i rehabilitacyjne, -organizacja zajęć 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne, -organizacja i udział w spotkaniach 
integracyjnych, okolicznościowych, turniejach 
sportowych, -organizacja warsztatów 
edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, dietetyki, 
psychologii, - organizacja Międzynarodowej 
Spartakiady Amazonek

7 163,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

przedmiotem działalności wspierającej i 
upowszechniającej kulturę fizyczną jest: 
organizacja i prowadzenie przez cały rok zajęć 
rehabilitacyjnych, takich jak zajęcia jogi, zajęcia 
aerobowe na basenie, zajęcia i ćwiczenia z 
rehabilitantami , fizykoterapeutami, masaże 
limfatyczne i rehabilitacyjne, -organizacja zajęć 
rekreacyjnych, wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne, -organizacja i udział w spotkaniach 
integracyjnych, okolicznościowych,turniejach 
sportowych, -organizacja warsztatów 
edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, dietetyki, 
psychologii, - organizacja Międzynarodowej 
Spartakiady Amazonek

2 156,20 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 69 453,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 096,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 354,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 003,40 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 306,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 590,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15 655,34 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33 941,38 zł

18 673,20 zł

0,00 zł

5 108,12 zł

68,45 zł

1 „Nie tylko leki leczą” – zajęcia jogi w Karpaczu
W ramach zajęć z jogą w roku 2020 udało się również zorganizować 3 dniowe warsztaty z jogą w 
Karpaczu z zaprzyjaźnioną od ponad 10 lat joginką z Krakowa - Marią Czubała. Gościli nas  
wspaniali  właścicieli pensjonatu „Monali” Bożena i Paweł Wojtczakowie. Pobyt oprócz 
warsztatów z jogą połączony został ze zwiedzaniem okolicy, panie odbyły wycieczkę w piękne 
okolice gór wokół malowniczego Karpacza

7 163,00 zł

2 XI MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA AMAZONEK pod hasłem „Idziemy po zdrowie” - 12 września 
2020r. pomimo ograniczeń przybyły koleżanki z klubów Amazonek z Dolnego Śląska oraz z 
Niemiec. Nie zabrakło Klubu Puszystych, Klubu Nauczycielskiego „Izis”, Bogatyńskiego 
Stowarzyszenie Diabetyków „Insulinka”,  Bogatyńskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek „Złoty 
Czepek”. W spartakiadzie wzięli też udział Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ze 
Zgorzelca oraz Stowarzyszenie Interclub Femina ze Zgorzelca.Był to dzień pełen aktywności i 
zdrowej rywalizacji zakończony wspólnymi tańcami. Miejscem Spartakiady był bardzo 
funkcjonalny i dogodny na tego typu działania teren Centrum Rekreacyjno Turystycznego w 
Radomierzycach. Można było tam przeprowadzić poszczególne konkurencje z zachowaniem 
bezpieczeństwa i komfortu.

2 044,16 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 57 791,15 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 11 662,55 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

8 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

3 PIELGRZYMKA  oraz WYSTĘP w FILHARMONII Częstochowskiej
Pomimo obaw, z zachowaniem ostrożności udało się zorganizować wyjazd do Częstochowy, aby 
uczestniczyć w kolejnej Pielgrzymce Kobiet z Chorobą Nowotworową Piersi na Jasną Górę. Wyjazd 
był dla naszego Stowarzyszenia wyjątkowy, ponieważ dostałyśmy zaproszenie, aby dać koncert w 
konwencji online w Filharmonii Częstochowskiej pod nazwą „Barwy jesieni”.

2 156,20 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-20 6



2.1. Organizacja posiada członków

30 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

10 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 9 192,27 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 192,27 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

95,75 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 373,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Bojakowska Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-20
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