
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-07-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica ALEJA WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 37 Nr lokalu 10

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-228 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89 539 82 89

Nr faksu E-mail amazonki-olsztyn@wp.pl Strona www www.amazonki-olsztyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-15

2004-07-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51025294200000 6. Numer KRS 0000061150

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

Barbara Piłat Prezes 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)

OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI"
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Barbara Marta 
Konarzewska

Wiceprezes Zarządu TAK

Hanna Baszyńska Sekretarz TAK

Iwona Hiszpańska Skarbnik TAK

Grażyna Pośpiech Członek Zarządu TAK

Barbara Dacz Członek Zarządu TAK

Katarzyna Konecko Członek Zarządu TAK

Krystyna Juchniewicz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Olsztyn-Rotopel Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Marianna Wolarz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym z powodu szalejącego Covidu oraz remontu siedziby OTA odbyło sie 6 stacjonarnych 
posiedzeń Zarządu mimo tych niedogodności  Zarząd był w stałym kontakcie telefonicznym i internetowym, 
omawialiśmy bieżące sprawy, które wymagały podjęcia uchwał Zarządu. 
Z uwagi na restrykcje związane z Covidem ochotniczki nie mogły na oddziale odwiedzać pacjentów bezpośrednio po 
operacji, przekazywaliśmy dla nich pakiety materiałów pielęgniarce oddziałowej. Dyżury w siedzibie klubu były 
pełnione w środy i czwartki w godzinach 10.00-12.00, osoby dyżurujące udzielały nie tylko wsparcia psychicznego i 
niezbędnych informacji, a także wręczały ulotkę z adresami klubów Amazonek  z naszego województwa, z adresami 
sklepów zaopatrujących  Amazonki oraz z 2 płytki DVD "Rak piersi- rehabilitacja w leczeniu" i "Wewnętrzna moc - 
wizualizacja terapeutyczna" oraz dwie książki " Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi" i poradnik dla 
kobiet z rakiem piersi " Nie jesteś sama" 
W roku 2021 zorganizowana 6 ogólnych zebrań , frekwencja była na średnim poziomie.  Spotkania miały różnorodny 
charakter towarzyski, edukacyjny, informacyjny, przekazywano w nich sprawy organizacyjne związane z działalności 
OTA. Zapraszano na nie tez specjalistów z różnych dziedzin  oraz osoby przyjazne Amazonkom. W czerwcu i  
wrześniu - ochotniczki najbardziej aktywna członkinie  ( łącznie 132 osoby) w podziękowaniu za ich zaangażowanie , 
za bezinteresowną pracę  zostały zaproszone na ognisko i na uroczysty obiad, otrzymały też upominki ( książki, 
gadżety). W październiku  na zebranie został zaproszony stylista peruk z Gliwic , od lat współpracujący z Federacja 
Stowarzyszeń "Amazonki", który na dwudniowych warsztatach uczył między innymi dobierania peruk. Drugiego dnia 
zaprosiliśmy Stowarzyszenie "Bajka"  skupiające w swoich szeregach osoby z wada słuchu i wzroku , nasze 
koleżanki uczyły na fantomach jak należy badać piersi. W grudniu odbyło sie doroczne integracyjne spotkanie 
opłatkowe, na którym gościliśmy panią Prezydent Olsztyna, w i innych miłych gości, władze Warmińsko- 
Mazurskiego Centrum Onkologii.
Ćwiczenia rehabilitacyjne Amazonek od lutego do czerwca prowadzone były  w formie on-line  2 razy w tygodniu , 
natomiast od października do grudnia  w sali gimnastycznej Szkoły podstawowej nr 6 również 2 razy w tygodniu, w  
średnia na zajęciach wynosiła 24 osoby. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych rehabilitantów. 
Specjaliści opłacani byli z wpływów z 1%. 
W ramach projektu "Różowa wstążka" profilaktyka raka piersi - samobadanie" prowadzono prelekcje dla młodzieży w 
szkołach licealnych i policealnych Młodzież uczyła sie na fantomach badania piersi nabywając też wiedze na temat 
profilaktyki nowotworowej.
Nawiązaliśmy współpracę z firma NOX, która zaoferowała bezpłatne badania USG.
Członkinię naszego Klubu  brały udział w imprezach: w Gminnych Dniach w Olsztynku, w Spartakiadzie Amazonek w 
Poznaniu, w XIV Plenerze Artystycznym w Sierakowie, w trekkingu w Pustkowie.
Zorganizowane były 3 wycieczki. Członkinie OTA brały udział w szkoleniach, konferencjach propagujących zdrowy 
tryb życia głównie on-line.
 W trakcie całego 2021 roku OTA ściśle współpracowało z WM Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Federacja 
Stowarzyszeń  Amazonki w Poznani, ze Związkiem  Stowarzyszeń 'RAZEM" w Olsztynie.
Uczestniczyliśmy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.

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

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

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

!. Organizowanie wzajemnego wsparcia.
2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej osób dotkniętych 
rakiem piersi, ułatwiających powrót do pełnego życia 
Ćwiczenia rehabilitacyjne Amazonek od lutego do 
czerwca prowadzone były  w formie on-line  2 razy w 
tygodniu natomiast od października do grudnia  w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 również 2 razy w 
tygodniu , średnia na zajęciach wynosiła 24 osoby. 
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych 
rehabilitantów.
3.Włczączanie sie w akcje związane z profilaktyką i 
diagnostyką mające na celu wczesne wykrycie raka 
piersi.
W ramach projektu "Różowa wstążka" profilaktyka raka 
piersi - samobadanie" prowadzono prelekcje dla 
młodzieży w szkołach licealnych i policealnych Młodzież 
uczyła sie na fantomach badania piersi nabywając też 
wiedze na temat profilaktyki nowotworowej.
4. Dyżury w siedzibie klubu były pełnione w środy i 
czwartki w godzinach 10.00-12.00, osoby dyżurujące 
udzielały  wsparcia psychicznego i niezbędnych 
informacji

4 706,10 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

600

10
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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) 73 266,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43 973,34 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) 29 293,00 zł

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

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)

34 877,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 040,16 zł

20 540,00 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

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) 66 457,26 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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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 14 513,34 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 706,10 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. 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 Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych rehabilitantów  od lutego do 
czerwca prowadzone on-line 2 razy w tygodniu  ( ze względu na pandemię), a od października do 
grudnia w sali gimnastycznej 2 razy w tygodniu. Specjaliści opłacani z 1%

4 706,10 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 809,08 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: 2022-07-25 5



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

2 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

161 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)

90 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 4 706,10 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 706,10 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)

196,00 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

560,00 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
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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

Barbara Piłat - Prezes Zarządu 
OTA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Komisja Rewizyjna 1

2022-07-25

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