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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ZGORZELEC

Powiat ZGORZELECKI

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 1 Nr lokalu 114

Miejscowość ZGORZELEC Kod pocztowy 59-900 Poczta ZGORZELEC Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zgorzeleckieamazonki@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-03-21

2020-01-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02149455000000 6. Numer KRS 0000381228

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

ROMAN STANISŁAW 
WISIECKI

PREZES TAK

DOROTA GRUCHALSKA ZASTĘPCA PREZESA TAK

IWONA HYLA SEKRETARZ TAK

AGNIESZKA GARBOWSKA SKARBNIK TAK

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

TERESA ZYGMUNT PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HELENA KURASIEWICZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KATARZYNA ANDERS CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE "AMAZONEK" I OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

1. Opis działalności pożytku publicznego

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana profilaktyka i rehabilitacja na rzecz kobiet z 
rakiem piersi, osób z chorobą nowotworową, zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia. poprawy 
stanu sprawności fizycznej i psychicznej, prowadzenie działań profilaktycznych, ukierunkowanych na poprawę 
warunków życia tych osób, a także zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym.  
Nasze stowarzyszenie jest organizacją niemedyczną służącą wsparciem psychicznym i pomocą w życiu codziennym 
osobom dotkniętych rakiem. Celem naszego Stowarzyszenia jest   dostarczanie emocjonalnego i praktycznego 
wsparcia osobom chorym na raka i znalezienie motywacji powrotu do zdrowia. 
Miniony rok 2021 był rokiem trudnym, ze względu na panującą pandemię, po mimo tego  nasze Stowarzyszenie  
realizowało wiele zadań, tj. zadanie publiczne pod nazwą ,, Wsparcie i pomoc w czasie pandemii,,  Nie mogąc 
spotykać się osobiście zakupiliśmy platformę ZOOM do wideokonferencji, poprzez  którą   realizowaliśmy nasze 
wytyczone zadania. Miejscem spotkań były miejsca zamieszkania uczestników, członków Stowarzyszenia. Odbywały 
się spotkania on-line z psychoonkologiem , rozmowy takie bardzo były pomocne dla osób będących w złym stanie 
psychicznym, po przebytej chorobie lub w trakcie leczenia. Odbywały się spotkania z dietetykiem, podczas których 
przeprowadzane były szkolenia dotyczące zdrowego odżywiania, diety. Przeprowadzone były warsztaty dotyczące 
wsparcia i pomocy w czasie pandemii. Odbyły się spotkania  z rehabilitantem, z którym wykonywaliśmy ćwiczenia, 
gimnastykę usprawniającą, masaż limfatyczny . Odbyliśmy spacer on-line po parku Guell.  Kolejne zadanie publiczne 
zrealizowane pod nazwą ,,Zmotywowane Amazonki działają na rzecz innych osób,, Bezpośrednim efektem działań 
w/w zadania było pokazanie mieszkańcom miasta i gminy , że z chorobą nowotworową można żyć całkiem 
normalnie. Świadome uczestniczenie i korzystanie z badań profilaktycznych, bo rak wcześnie wykryty daje duże 
szanse na wyleczenie i powrót do życia zawodowego i towarzyskiego. Słuchanie wykładów i czytanie literatury o 
tematyce  nowotworowej. Dzięki tym działaniom został przybliżony temat chorób nowotworowych i sposób ich 
zapobiegania. Odbyły się warsztaty dla amazonek- holistyczne podejście do życia i zdrowia. Terapia holistyczna 
podchodzi do człowieka jako do całości, ma szerokie spojrzenie na pacjenta, na jego nawyki, tryb życia, sposób 
odżywiania, charakter pracy, spojrzenie na pacjenta jako całości i biorąc jego stan zdrowia na każdej płaszczyżnie. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną , zorganizowało pozyskiwanie żywności z krótkim terminem 
ważności ze sklepów,, Biedronka,, i zajmuje się rozdysponowaniem w/w żywności dla członków stowarzyszenia, 
Polskiego Związku Niewidomych, klientów Pomocy Społecznej. Integruje się z członkami organizując wspólne 
spotkania integracyjne, wyjazdy, finansuje szkolenia kadry zajmującej się bezpośrednio działaniem. Stowarzyszenie 
promuje, ponosi koszty szkolenia dla wolontariuszy i organizuje wolontariat na oddziale onkologicznym w 
Wielospecjalistycznym Szpitalu ZOZ w Zgorzelcu. Zrealizowano zadanie publiczne ,, Zgorzelecki Marsz 
Onkologiczny w okresie pandemii i nie tylko,, Szacujemy , ze w marszu wzięło około 180 osób. Bezpośrednim 
efektem było pokazanie mieszkańcom miasta, że z chorobą nowotworową można żyć całkiem normalnie. Odbyły się  
wykłady prelekcje, przez zaproszonego lekarz onkologa, i innych, przy wsparciu  szpitala w Zgorzelcu. Pokazaliśmy , 
że świadome uczestniczenie i korzystanie z badań profilaktycznych daje duże szanse na wyleczenie i powrót dożycia 
zawodowego i towarzyskiego.
Zrealizowaliśmy zadanie pt ,,V  integracyjny zjazd AMAZONEK z Polski,, które odbyło się w Grzybowie. Braliśmy 
udział w zorganizowanym programie dla wszystkich uczestniczek zjazdu/około 130 osób/ gdzie odbywały się 
prelekcje, pokaz bielizny dedykowanej Amazonkom, była to integracja, zabawa, zwiedzano okolice, korzystano z 
kijków nordic i jacuzzy, odbyły się spotkania i panele dyskusyjne z z prof. Jackiem Gronwald z genetyki, z chirurgiem 
piersi dr. Danielem Maliszewskim, odbyły się konsultacje podologiczne, codziennie prowadzona była gimnastyka 
poranna , usługi fryzjerskie, zumba na wesoło, sesje zdjęciowe oraz wiele innych atrakcji.
Zrealizowaliśmy zadanie pt.,, ONKO REST turnusy wypoczynkowo-rekreacyjne dla AMAZONEK,, Zorganizowano 
wyjazd grupy na turnus wypoczynkowo-rekreacyjny Amazonek do Przesieki. Z wyjazdu skorzystało 20 osób o 
różnym stopniem niepełnosprawności. Celem wyjazdu było zbliżenie się do siebie AMAZONEK, nawiązanie relacji, 
integracja z osobami w różnym wieku, na różnym etapie zdrowienia. Zacieśnienia więzi ,nawiązywanie nowych 
znajomości z koleżankami z okolic. Ponadto zwiększenie aktywności fizycznej, poprzez ruch i spacery, tańce, 
gimnastykę przy muzyce, tj. Zumbie. Uczestniczyliśmy w koncercie kameralnym w Teatrze Zdrojowym, muzyczny 
wieczór był niezapomniany.  Uczestnicy każdego dnia angażowali się w zajęcia i zwiedzanie okolic. Razem miło 
spędzali czas przy kawie i herbacie oraz ciastem swojej roboty. wszystko to pozwoliło na relax połączony z 
przyjemną formą sportu, podniesienia sprawności ruchowej oraz integracje i nowe znajomości.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

nie występują

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

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

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polega 
na : organizacji i prowadzeniu przez cały rok zajęć 
rehabilitacyjnych, jak ćwiczenia z rehabilitantami i 
fizykoterapeutami , rehabilitacji ruchowej, tańca, 
gimnastyki grupowej, terapie manualne, udrożnianie 
sprawności ruchowej kończyn górnych poprzez zajęcia 
plastyczne, fluorystyczne organizowaniu i udziału w 
spotkaniach integracyjnych, na miejscu i na wyjeżdzie, 
braniu udziału w spotkaniach okolicznościowych, 
organizowaniu warsztatów edukacyjnych, wykładów 
specjalistycznych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 
dietetyczno-kulinarnych, warsztaty psychologii, 
organizacji i udziale różnego rodzaju warsztatach 
rozwoju osobistego, np. holistyczne podejście do życia i 
zdrowia, terapia holistyczna podchodzi do człowieka 
jako do całości, szerokie spojrzenie na pacjenta, na jego 
nawyki, tryb życia, sposób odżywiania , charakter pracy, 
konsultacje podologiczne, upowszechnianie m.in 
poprzez organizację marszu AMAZONEK

0,00 zł

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

150

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 575,18 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 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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych polega na: 
organizacji i prowadzeniu przez cały rok 
systematycznych zajęć rehabilitacyjnych, jak zajęcia i 
ćwiczenia z rehabilitantami, fizykoterapeutami, 
rehabilitacji ruchowej, tańca, gimnastyki grupowej, 
spacerów, wyjścia w teren z kijkami ,terapii manualnych, 
wypożyczania sprzętu do masażu limfatycznego, 
organizowaniu i udziału w spotkaniach integracyjnych 
na miejscu i na wyjeżdzie, w spotkaniach 
okolicznościowych, organizowaniu warsztatów 
edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
specjalistycznych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 
warsztaty psychologii, spotkania z onkopsychologiem, 
organizacji i udziału w warsztatach rozwoju osobistego, 
np. holistyczne podejście do życia i zdrowia, udrożnianie 
sprawności ruchowej kończyn górnych poprzez zajęcia 
plastyczne, fluorystyczne, integracja z osobami w 
różnym wieku, na różnym etapie zdrowienia, min przez 
organizację marszu AMAZONEK

0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

ochrona i promocja zdrowia polega na organizacji i 
prowadzenia przez cały rok zajęć rehabilitacyjnych, jak i 
ćwiczenia z rehabilitantami i fizykoterapeutami, 
rehabilitacji ruchowej , tańca, spacerów, z kijkami, 
organizowaniu i wyjazdach rekreacyjnych, wyjazdach na 
turnusy rehabilitacyjne, organizowaniu i  uczestnictwo w 
spotkaniach integracyjnych na miejscu i na wyjeżdzie, w 
spotkaniach okolicznościowych, organizowaniu 
warsztatów edukacyjnych, wykładów specjalistycznych z 
zakresu medycyny i ochrony zdrowia, promowanie 
zdrowego trybu życia , organizowaniu wykładów 
dietetyczno -kulinarnych , promowanie poprzez 
organizację marszu AMAZONEK

0,00 zł

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 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 605,07 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 970,11 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 9 937,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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)

26 658,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 346,19 zł

884,16 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 29 889,31 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 685,87 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

1 881,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

0 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

2.1. Organizacja posiada członków

49 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)

20 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

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Roman Wisiecki Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-05

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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