
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne 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 2015-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina STARGARD 
SZCZECIŃSKI

Powiat STARGARDZKI

Ulica PLAC MAJDANEK Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość STARGARD 
SZCZECIŃSKI

Kod pocztowy 73-110 Poczta STARGARD SZCZECIŃSKI Nr telefonu 915770709

Nr faksu 913508235 E-mail 
amazonki_stargard@wp.eu

Strona www www.amazonki.stargard.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81261458700000 6. Numer KRS 0000162301

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

Halina Gutowska Prezes Zarządu TAK

Krystyna Jasiuk Viceprezes Zarządu TAK

Irena Rogozińska Sekretarz TAK

Teresa Kuźmińska Członek Zarządu TAK

Mirosława Ler 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

Jolanta Bodys Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Maciejewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jadwiga Laskowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "STOKROTKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. 1.Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet przed i po leczeniu raka 
piersi 
w zakresie:
- tworzenie możliwości rehabilitacji w zakresie odzyskiwania i 
podtrzymywania sprawności fizycznej,
- tworzenie możliwości rehabilitacji psychicznej grupowej i indywidualnej,
- tworzenie wzajemnej nie profesjonalnej pomocy przez tworzenie grupy „ 
ochotniczek” służących informacją i wsparciem psychicznym kobietom 
przed i po leczeniu raka piersi
2. Tworzenie możliwości wsparcia osobom bliskim kobiet dotkniętych 
chorobą raka piersi.
3. Organizowanie pomocy kobietom dotkniętym chorobą raka piersi 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie
4. Działania służące profilaktyce nowotworowej w środowisku
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz 
niepełnosprawnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.  Gromadzenie niezbędnych środków finansowych na realizacje celów 
statutowych.
2. Tworzenie warunków lokalowych i personalnych do realizacji 
rehabilitacji psychofizycznej  oraz pozostałych działań socjalno-
administracyjnych stowarzyszenia
- utworzenie Ośrodka Wsparcia „ Skrawek Nieba”, dostosowanie bazy 
lokalowej i wyposażenia( remont)  i zatrudnienie pracowników.
- organizowanie rehabilitacji grupowej w formie turnusów 
rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych.
- organizacja profesjonalnej psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz 
szkoleń ochotniczek oraz nieprofesjonalnego wsparcia dla osób w kryzysie
- organizacja edukacji przez specjalistę limfologii onkologicznej w zakresie 
podnoszenia świadomości własnej sytuacji zdrowotnej spowodowanej 
chorobą raka piersi 
3. Popularyzowanie wiedzy nt. choroby nowotworowej w środowisku 
poprzez:
-  organizacja X Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia
-  rozpowszechnianie w środowisku bezpłatnego biuletynu „ Radość życia”
-  organizacja działan na rzecz osób niepełnosprawnych 
4. Różne formy popularyzowania wiedzy nt. profilaktyki chorób 
nowotworowych- „ telefon zaufania”, prelekcje, dyżury amazonek, 
wykłady specjalistów

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W  roku sprawozdawczym 2014 stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez rozwijanie 
różnorodnych form kompleksowej pomocy psychofizycznej kobietom dotkniętym chorobą raka piersi 
przed  i po mastektomii. Choroba raka piersi jest chorobą specyficzną. Po przebytym leczeniu konieczna 
jest stała opieka w zakresie usprawniania, podtrzymywania uzyskanego stanu zdrowia, zapobiegania 
wtórnym następstwom przebytej operacji oraz leczenia farmakologicznego.  Wymaga od amazonki 
stałej aktywności usprawniającej przy pomocy specjalistów w momentach kryzysowych.. Na ten czas 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie zapewniają chorym na raka piersi takiej opieki. To zadanie 
spoczywa na dzień dzisiejszy na barkach stowarzyszenia. Organizacja może temu sprostać między 
innymi dzięki pozyskiwanych środkach finansowych z odpisów 1% podatku od osób fizycznych. 
W celu poprawienia jakości dotychczasowej pomocy stowarzyszenie utworzyło OŚRODEK WSPARCIA 
„SKRAWEK NIEBA” – gabinet masażu, salonik do psychoterapii oraz sala ćwiczeń z pełnym zapleczem 
socjalnym.  Było to możliwe dzięki uzyskaniu na warunkach użyczenia na 10 lat dodatkowej powierzchni 
lokalowej  (ok. 100 m²) od Starostwa Powiatowego w Bursie Szkolnej.  W uzyskanym lokalu 
stowarzyszenie wykonał niezbędne prace modernizacyjne. Prace remontowo - adaptacyjne zostały 
wykonane nieodpłatnie przez grupę uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych. Stowarzyszenie pokryło 
koszty materiałów oraz wyposażenia.
W Ośrodku Wsparcia” Skrawek Nieba” prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja psycho-fizyczna dla 
amazonek z terenu powiatu stargardzkiego oraz powiatów ościennych ( choszczeńskiego, barlineckiego 
oraz pyrzyckiego). Do prowadzenia ośrodka zatrudniona została na etacie koordynatorka zajęć 
rehabilitacyjnych- fizjoterapeutka ze specjalnością rehabilitacji dla amazonek, która prowadząc zajęcia 
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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 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)

1661

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

dostosowuje je do potrzeb indywidualnych kobiet. Wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym 
udziela zatrudniona od wielu lat psycholog -terapeuta kliniczny. W związku z całodziennym 
funkcjonowaniem Ośrodka  od lipca 2014 zatrudniona została pracownica administracyjna i 
gospodarcza.
Dzięki stałemu wzbogacaniu  oferty pomocy kobietom dotkniętym chorobą nowotworową w roku 
sprawozdawczym przybyło do naszego grona 19 nowych kobiet, które uzyskały pomoc. Działania 
szczegółowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
- wykonanie 567 zabiegów masażu limfatycznego u 47 kobiet
- zorganizowano 311 h zajęć usprawniających/ gimnastyka/( 7 h tygodniowo)
- psychoterapia indywidualna – 14 spotkań z psychologiem
- warsztaty psychoedukacyjne  - 14 h
- zajęcia usprawniające na basenie ( 11 miesięcy 4Xw tygodniu 15 – 20 osób)
- zajęcia muzykoterapii – ( 5 m-cy 1X w miesiącu – grupa 15 – 25 osób )
– zajęcia usprawniające fizycznie nordic- walking ( 1 x w tygodniu 8 osób)
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego do Połczyn – Zdroju  - 25 osób 
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego do Międzywodzia  - 7 osób)  
- organizacja turnusu integracyjno – rehabilitacyjnego Muczne ( woj.. podkarpackie) 25 osób  wraz z 
rehabilitantką oraz opiekunami osób mniej sprawnych ruchowo                                                                         
                 
- organizacja wyjazdu integracyjnego na Ogólnopolski Zjazd Amazonek do Częstochowy  43 osoby 
- organizacja corocznej spartakiady amazonek „Jestem sprawna mimo wszystko” ( uczestniczyło 54 
osoby)  
Ponadto na co dzień prowadzone są dyżury w naszym klubie podczas, których wsparcia udzielają  
koleżankom w kryzysie oraz ich bliskim nasze „ochotniczki”.  W sierpniu zorganizowane zostało 
szkolenie dla nowych amazonek oraz amazonek w kryzysie szkolenie z zakresu prawidłowej rehabilitacji 
„Obrzęku limfatyczny po usunięciu węzłów chłonnych oraz metody rehabilitacji”. Szkolenie 
przeprowadzone było przez dr rehabilitacji  limfologa. Ważnym celem statutowym, który realizowany 
jest przez stowarzyszenie to profilaktyka onkologiczna  dla środowiska. Przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim realizowane było zadanie poprawy sprawności fizycznej kobiet 
po mastektomii oraz rozwijanie edukacji przeciwnowotworowej dla środowiska. Zorganizowany został 
X Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. W  ramach tych działań prowadzone były 
spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej na terenie miasta oraz powiatu, a także spotkania 
edukacyjne dla mieszkańców dorosłych . Spotkania prowadzone były przez amazonki oraz lekarza 
ginekologa – wzięło w nich udział 185 osób. W ramach tych działań, we współpracy z 
Zachodniopomorskim Centrum Onkologii prowadzone były badania mammograficzne w mammobusie, 
stacjonującym we wszystkich gminach powiatu oraz mieście Stargard Szczeciński. Stowarzyszenie 
realizowało także zadanie „ Moja pierwsza mammografia” dla kobiet w wieku 40 -49 lat . Koszt tych 
badań w części  sfinansowany został przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie , stowarzyszenie 
„Stokrotka” oraz Starostwo Powiatowe w Stargardzie . Łącznie badania wykonało 640 kobiet. W 
ramach rozwijania edukacji onkologicznej dla środowiska stowarzyszenie wydało 2 x w roku bezpłatny 
dla mieszkańców  Biuletyn „Radość Życia”,  w którym informowało o działalności stowarzyszenia a także 
zamieszczało informacje dotyczące znaczenia profilaktyki raka piersi przez osoby potencjalnie 
zdrowych. Zadania realizowane były wg planu rocznego, który był aktualizowany na bieżąco według 
potrzeb i możliwości .
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Rehabilitacja 
psychofizyczna kobiet 
dotkniętych chorobą 
raka piersi z terenu 
powiatu stargardzkiego 
oraz powiatów 
ościennych. Utworzenie 
Ośrodka Wsparcia 
„Skrawek Nieba” 
prowadzącego zabiegi 
masażu limfatycznego 
oraz leczniczego 
zapobiegającego 
wtórnym następstwom 
mastektomii i 
farmakoterapii, 
ćwiczenia 
usprawniające 
fizycznie, terapia 
psychologiczna dla 
amazonek w kryzysie 
oraz psychoedukacja 
grupowa, rehabilitacja 
grupowa poprzez 
organizację turnusów 
rehabilitacyjnych oraz 
wyjazdów integracyjno-
rehabilitacyjnych , 
organizacja szkoleń dla 
amazonek i „ 
ochotniczek” w celu 
podnoszenia wiedzy i 
umiejętności w 
niesieniu wsparcia oraz 
pomocy praktycznej 
osobom dotkniętym 
chorobą raka piersi oraz 
ich bliskim.Działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
oraz profilaktyka 
onkologiczna dla 
środowiska ( Dzień 
Otwarty): wykłady, 
prelekcje, nauka 
samokontroli na 
fantomie, badania 
mammograficzne , 
wydawanie materiałów 
z zakresu profilaktyki 
onkologicznej dla 
środowiska.

91.33.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja 
psychofizyczna kobiet 
dotkniętych chorobą 
raka piersi z terenu 
powiatu stargardzkiego 
oraz powiatów 
ościennych. Utworzenie 
Ośrodka Wsparcia 
„Skrawek Nieba” 
prowadzącego zabiegi 
masażu limfatycznego 
oraz leczniczego 
zapobiegającego 
wtórnym następstwom 
mastektomii i 
farmakoterapii, 
ćwiczenia 
usprawniające 
fizycznie, terapia 
psychologiczna dla 
amazonek w kryzysie 
oraz psychoedukacja 
grupowa, rehabilitacja 
grupowa poprzez 
organizację turnusów 
rehabilitacyjnych oraz 
wyjazdów integracyjno-
rehabilitacyjnych , 
organizacja szkoleń dla 
amazonek i „ 
ochotniczek” w celu 
podnoszenia wiedzy i 
umiejętności w 
niesieniu wsparcia oraz 
pomocy praktycznej 
osobom dotkniętym 
chorobą raka piersi oraz 
ich bliskim. Działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
oraz profilaktyka 
onkologiczna dla 
środowiska ( Dzień 
Otwarty): wykłady, 
prelekcje, nauka 
samokontroli na 
fantomie, badania 
mammograficzne , 
wydawanie materiałów 
z zakresu profilaktyki 
onkologicznej dla 
środowiska.

91.33.Z
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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) 179,521.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 179,521.80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24,597.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

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, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 115,788.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,000.00 zł

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


7,734.00 zł

15,863.50 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 34,135.70 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 34,135.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 115,788.60 zł

3.3. 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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 238,518.00 zł 149,924.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

238,518.00 zł 149,924.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia „ Skrawek Nieba” -modernizacja lokalu poprzez 
remont i wyposażenie w sprzęt do prowadzenia  kompleksowej opieki psychofizycznej i 
rehabilitacji kobiet dotkniętych chorobą raka piersi z terenu powiatu stargardzkiego oraz 
ościennych.

60,627.00 zł

2 Zatrudnienie profesjonalnych pracowników rehabilitacji, psychoterapii oraz pomocy socjalno- 
gospodarczej

41,758.00 zł

3 Organizacja  rehabilitacji grupowej poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz rehabilitacyjno-
integracyjne

46,189.00 zł

4 Profilaktyka Onkologiczna dla Środowiska: Organizacja X Powiatowego Tygodnia Walki z rakiem i 
Promocji Zdrowia, badania mammograficzne, publikacja biuletynu „ Radość życia”oraz materiałów 
edukacyjnych,  szkolenia i wykłady dla społeczności lokalnej.

1,350.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -58,996.20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 świadczące usługi 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)

2.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

1.0 etatów3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 41,758.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

25,920.00 zł

25,920.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15,838.00 zł

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

41,758.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 41,758.00 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
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,739.92 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,500.00 zł

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

1,750.00 zł
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VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Poprawa Sprawności Kobiet 
po mastektomii oraz 
prowadzenie działań w 
zakresie profilaktyki 
przeciwnowotworowej.

Profilaktyka zapobiegająca 
wtórnym następstwom choroby 
u kobiet po leczeniu raka piersi 
oraz stosowanie metod 
profilaktyki onkologicznej.

Gmina Miasto Stargard Szczeciński 5,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Halina Gutowska - Prezes 
Zarządu, Krystyna Jasiuk - 
Viceprezes Zarządu, Irena 
Rogozińska - Sekretarz

Data wypełnienia sprawozdania
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