
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Powiat M. SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Ulica NIEPODLEGŁOŚCI Nr domu 51 Nr lokalu 

Miejscowość SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Kod pocztowy 41-106 Poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Nr telefonu 48 668-636-355

Nr faksu 48 666-034-378 E-mail 
helena.kasperczyk@onet.pl

Strona www www.amazonki.slask.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24075496000000 6. Numer KRS 0000284727

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

Helena Kasperczyk prezes TAK

Małgorzata Kowalczyk wiceprezes TAK

Stanisława Spałek skarbnik TAK

Grażyna Draga 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Gubernat członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Sowa członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Tynka członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Grajczarek członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM"
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Celem Stowarzyszenia jest:
 1.  Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po 
       zabiegu mastektomii.
 2.  Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny.
 3   Udzielenie pomocy kobietom po operacji amputacji piersi (mastektomii).
 4.  Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin
      oraz kobiety po przebytym zabiegu operacyjnym.
 5.  Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych.
Bardzo istotnym elementem w działaniach Stowarzyszenia na rzecz członkiń jest organizowanie 
rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki po stronie operowanej, ale również przywraca 
ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia szybszy i łatwiejszy powrót do normalnego życia.
Jesteśmy organizacją silną, dynamiczną, skupiającą kobiety nie tylko walczące z własną chorobą, ale 
pragnące służyć innym. Ważną formą działalności Stowarzyszenia jest wolontariat. Co roku odbywa się 
szkolenie ochotniczek – wolontariuszek, które dzięki swojej fachowej wiedzy zdobytej na tym szkoleniu 
mogą wspomagać chore kobiety w szpitalu.  W tym trudnym i bolesnym okresie kobieta potrzebuje 
szczególnej opieki i wsparcia. Ochotniczki udzielają kobietom krótko przed i po zabiegu mastektomii 
emocjonalnego wsparcia i pomagają w znalezieniu motywacji do powrotu do zdrowia. Często spotkanie 
w szpitalu owocuje w późniejszym czasie uczestnictwem chorej w spotkaniach Stowarzyszenia i 
jednorazowa pomoc zamienia się w regularne skuteczne wsparcie.Działający przy Stowarzyszeniu 
„Telefon Zaufania” to często pierwszy krok do pomocy kobietom przed lub po zabiegu mastektomii. 
Odpowiedzialne za tę formę działalności są ochotniczki – wolontariuszki. Wolontariuszki również w 
każdy czwartek odwiedzają Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich w celu wsparcia kobiet chorych 
na raka piersi.
Oprócz prelekcji prowadzonych przez fachowców, którzy uświadamiają kobietom jak ważne są 
rehabilitacja i zdrowy tryb życia w odzyskaniu  zdrowia, jedną z nowych formą zajęć dla członkiń 
Stowarzyszenia są warsztaty tematyczne oraz zajęcia komputerowe, które urozmaicają spotkania i 
pozwalają się rozwijać. Poza tym tematyka tych zajęć  ściśle związana ze sztuką i komunikacją 
interpersonalną pozwala uczestniczkom na zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie rehabilitacji 
(86.90A). Ogólnym celem 
rehabilitacji fizycznej jest 
usprawnienie poprzez 
eliminowanie 
niekorzystnych skutków 
zabiegu 
mastektomii.Członkinie 
Stowarzyszenia biorą udział 
w rehabilitacji w wodzie 
(raz w tygodniu) i na sali  
gimnastycznej Pływalni 
Miejskiej w ciągu całego 
roku  oraz  naukę 
automasażu i relaksacji 
prowadzonej przez 
wykwalifikowaną 
rehabilitantkę, dodatkowo 
przeszkoloną przez 
Federację Amazonek. 
Rehabilitacja fizyczna jest 
zapewniona dla wszystkich 
członkiń klubu, które w 
zależności od swojego 
stanu zdrowia biorą udział 
w określonych zajęciach.
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ochrona i promocja zdrowia Amazonki prowadziły akcje 
dla mieszkanek 
Siemianowic Śląskich 
zachęcające do profilaktyki 
raka piersi na Targach 
Stowarzyszeń, Pikniku 
„Jesień z Organizacjami  
Pozarządowymi” oraz akcji 
ogólnopolskiej p.n. „Piłka 
jest Piękna – Razem 
wygrywamy z rakiem 
piersi”. Organizowane były 
spotkania z lekarzami, 
dietetyczką i psychologiem, 
które przyczyniły się do 
uświadomienia fałszywych 
przekonań na temat raka 
piersi, poznania metod 
wykrywania raka piersi oraz 
możliwości działań 
profilaktycznych. Nabycie 
nawyku i umiejętności 
prawidłowego 
wykonywania badania 
palpacyjnego piersi. Nasze 
Ochotniczki –
Wolontariuszki odwiedzają 
raz w tygodniu Szpital 
Miejski w celu wsparcia 
kobiet po operacji piersi. 
Jest to nieoceniona pomoc 
w odnalezieniu się w nowej 
rzeczywistości. Ochotniczki 
są odpowiednio 
przeszkolone do tych 
zadań.
Uczestniczyłyśmy w 
Konferencjach p.n. 
„Rehabilitacja i leczenie 
wspomagające w 
onkologii”, 
                                                    
                      „Depresja – 
choroba współczesnej 
cywilizacji”, 
                                                    
                       „Dzień 
Organizacji 
Pozarządowych”.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W czerwcu Amazonki 
wypoczywały  na 
tygodniowym turnusie 
rehabilitacyjno – 
integracyjnym w Krynicy 
Zdrój. W lipcu zwiedziły 
„Żubrowisko” w 
Jankowicach oraz Zameczek 
Myśliwski Promnice 
wycieczka połączona była z 
grillowaniem. Z dotacji 
środków PFRON 
stowarzyszenie 
zorganizowało wycieczkę 
integracyjną trzydniową –
Opole i okolice.  Udział w 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Amazonek na Jasną Górę. 
Takie wyjazdy łączą, 
integrują całą grupę. 
Umożliwiają zwiedzenie i 
zobaczenie czegoś nowego, 
pełny relaks, bez 
codziennych zmartwień 
pomagają w zdrowieniu. 
Były organizowane 
spotkania okolicznościowe 
tj. andrzejki, spotkania przy 
grillu, urodziny członkiń, 
spotkania z poezją, 
spotkanie opłatkowe i inne. 
Tego typu inicjatywy są 
dowodem na to, że 
Amazonki dobrze czują się 
w swoim towarzystwie, 
czerpią energię i siłę z 
przebywania w swojej 
grupie.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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 wyników/zysków i strat) 29,184.49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,584.14 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) 9,600.35 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10,750.42 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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 szacunkowe 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)

24,997.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 9,600.00 zł

24,997.52 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 24,997.52 zł

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

4,186.97 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

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
(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

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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

16.00 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 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

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.99Z)
Amazonki brały udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych zarówno społecznie jak i zawodowo. 
Szkolenie przeprowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. W szkoleniu brało udział pięć Amazonek, z tego trzy już 
pracują.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Helena Kasperczyk- prezes
Stanisława Spałek - skarbnik

11.07.2015r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna
          - zaleceń pokontrolnych nie wydano.

1

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