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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” w Szczecinie
z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Stowarzyszenie Amazonek „Agata” w Szczecinie zostało powołane do życia w 1993 roku.
W 2018 roku obchodziłyśmy Jubileusz 25-lecia działalności naszego Stowarzyszenia.
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie otrzymało w 2001
roku. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w kwietniu 2004 roku.
Działalność jest prowadzona w obiekcie przy ul. Kopernika 7 w Szczecinie, użytkowanym na
podstawie umowy użyczenia zawartej ze ZBiLK w Szczecinie. Stowarzyszenie ponosi koszty
utrzymania obiektu obejmujące bieżące naprawy i remonty oraz opłaty za czynsz (w tym za wodę
i ścieki). Ponadto ponosimy opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i opłaty za usługi
telekomunikacyjne
Organami zarządzającymi Stowarzyszenia są : Walne Zebranie Członków, Komisja
Rewizyjna i Zarząd. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jej skład w 2018 r. nie uległ zmianie.
Zarząd składa się z 8 osób i w roku 2018 skład Zarządu również nie uległ zmianie.
Zarówno członkinie Zarządu jak i członkinie Komisji Rewizyjnej nie są zatrudnione
w jakiejkolwiek formie w Stowarzyszeniu. Swoje zadania wykonują dobrowolnie, bezpłatnie i
w ramach wolontariatu.
Na dzień 01 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 199 członkiń. W ciągu roku do
naszego Stowarzyszenia przystąpiły 22 osoby, a odeszło z różnych przyczyn 26 osób, na koniec
roku Stowarzyszenie liczyło 195 członkiń.
Stowarzyszenie, po wypełnieniu ustawowego obowiązku przekazania sprawozdań za 2017
rok do Narodowego Instytutu Wolności, nadzorującego działalność organizacji pożytku
publicznego, zostało wpisane na listę organizacji uprawnionych w roku 2018 do zbierania
funduszy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarówno wpływy jak i wydatki z 1% są
środkami publicznymi i podlegają ścisłej kontroli ich wydatkowania i są ewidencjonowane na
odrębnych kontach księgowych.
Jako organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie korzysta z szeregu zwolnień w tym:
z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, opłat
sądowych oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych, co jednak nie zwalnia Stowarzyszenia
od obowiązku złożenia w Urzędach stosownych deklaracji.
Księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe „Kanclerz” S.C.
M. Kanclerz i T. Kanclerz w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Willowej 30/1. Jednakże, to na
władzach Stowarzyszenia spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia księgowości
i rozliczeń finansowych z działalności Stowarzyszenia.
W drugiej połowie roku 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane
dalej
RODO, Stowarzyszenie zobowiązane zostało do uzyskania nowych potwierdzeń
wyrażających zgodę członkiń na przetwarzanie ich danych osobowych. Poza tym należało określić
Administratora tych danych, poinformować członkinie o przysługujących im prawach (dostępu do
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu a także cofnięcia zgody) w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz określenie
terminu i zakresu ich przetwarzania.
Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia i prowadzenia rejestru wykonywanych czynności
związanych z przetwarzaniem danych osobowych członkiń. Wszystkie te działania zostały
przygotowane i wprowadzone w życie.
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Wprowadzone w 2018 roku zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadziły od 01
stycznia 2019 obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz
złożenia elektronicznego podpisu przez każdego członka Zarządu i osobę, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych, kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatnym) lub
podpisem zaufanym (bezpłatnym). Kwalifikowane podpisy są płatne, a ponieważ każdy z członków
Zarządu musi posiadać własny podpis jest to rozwiązanie zbyt kosztowne. Wybrałyśmy bezpłatną
formę podpisu profilem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP), co wymagało założenia profilu zaufanego przez wszystkich
Członków Zarządu. Jest to sposób bardziej skomplikowany ale nie generuje kosztów. Sprawozdanie
finansowe musi być sporządzone i podpisane w ten sposób do dnia 31 marca po zakończeniu roku
bilansowego. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ
zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, a w ciągu 10 dni od zatwierdzenia
musi być wysłane elektronicznie do Urzędu Skarbowego.
Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia (zgodnie z
ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) to ochrona i promocja zdrowia, promocja i
organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cele określone w statucie naszego Stowarzyszenia obejmują:
1. rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po operacji onkologicznej piersi,
2. organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia i samopomocy,
3. działania służące profilaktyce nowotworowej piersi.
W roku 2018 cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez organizację różnorodnych
form aktywności indywidualnej i zespołowej.
W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018r. działalność Stowarzyszenia obejmowała:
1. zajęcia gimnastyczne usprawniające po 45 min. dla członkiń stowarzyszenia prowadzone
przez profesjonalną rehabilitantkę 4 dni w tygodniu w 2-ch grupach.
Zrealizowano 320 godzin gimnastyki rehabilitacyjnej.
2. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z PFRON prowadzone są drenaże limfatyczne
obręczy barkowej po stronie operowanej u kobiet z utrwalonymi obrzękami oraz drenaże
zapobiegające powstawaniu obrzęków. Wykonano 1748 zabiegów.
3. Psychoterapia - spotkania indywidualne z psychologiem – 42 godziny.
Spotkania grupowe – 12 godz. Tematem spotkań grupowych była „Uważność” i
„Zaburzenia osobowości”.
4. Muzykoterapia - zrealizowano 30 godzin zajęć na sali gimnastycznej.
5. Zajęcia ruchowe z elementami tańca – choreoterapia – realizacja 39 godzin .
6. Joga - odbyło się 39 godzin zajęć.
7. Po raz pierwszy wprowadzono naukę tańca zumby –odbyło się 36 godz. zajęć.
8. Organizowano pracę Ochotniczek- wolontariuszek tj. kobiet, które po zakończonej chorobie,
po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji w szpitalach
na oddziałach onkologicznych chorym kobietom przed i tuż po operacjach onkologicznych
piersi. W ramach wolontariatu ochotniczki odbyły łącznie 133 wizyty w szpitalach (ZCO
ul. Strzałowska , SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej i SPSK nr 2 Pomorzany).
Wsparcie otrzymało 331 pacjentek po operacjach onkologicznych piersi. W trakcie wizyt w
szpitalach przekazywane są materiały informacyjne odnośnie rehabilitacji po operacji
onkologicznej piersi i wydawane przez Stowarzyszenie Biuletyny Informacyjne, celem
poszerzenia wiedzy i informacji dla pacjentek.
9. Kontynuowano działanie Punktu Konsultacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą
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nowotworową. Poradnictwo w formie „telefonu zaufania” 5 dni w tygodniu /od poniedziałku
do piątku ( w godz. 10–16.00 poniedziałek-czwartek, w piątek w godz. 10-13.00). Dyżurują
członkinie zarządu i udzielają porad telefonicznie lub spotykają się z zainteresowanymi
bezpośrednio w naszej siedzibie.
10. Nasze członkinie aktywnie uczestniczyły :
- w VII Marszu Nordic Walking dla Amazonek w Świdwinie
- w uroczystości 15-lecia Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie
- w Pikniku Różowej Wstążki w Dobrej Szczecińskiej
- w XVII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami
- w siedzibie NFZ na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem
- w Hali Netto-Arena na sesji poświęconej Amazonkom w ramach konferencji Polskiego
Towarzystwa Chorób Nowotworowych
- w Pikniku integracyjnymi mini spartakiadzie w Darłowie
- w Marszu Życia w Gryfinie
- w uroczystości 20 –lecia Stowarzyszenia Amazonek w Szczecinku
- w Warszawie z okazji 30 lecia Stowarzyszenia „Amazonki”
- w Szkoleniu Liderek w Sierakowie,
- w Kołobrzegu, w imprezie ”Różowa wstążka dla kobiet”- w biegu dla amazonek.
11. W ramach spotkań kulturalnych integrujących członkinie stowarzyszenia organizowano wspólne wyjścia do teatrów, filharmonii, opery i kin, finansowane w części
ze środków PFRON otrzymanych w ramach umowy podpisanej z MOPR.
12. W ramach edukacji w Stowarzyszeniu zorganizowałyśmy spotkania z:
- Prof. Mariolą Friedrich nt. ”Jedzenie wierny przyjaciel rodziny”,
- z kwartetem wokalnym męskim „Starszaki” z okazji Dnia Kobiet,
- z p. Justyną Czyż – protetykiem słuchu na temat profilaktyki słuchu,
- z prof. Janem Lubińskim nt. mikro i makro elementów w leczeniu nowotworów,
- z prof. Józefem Kładnym na temat profilaktyki raka jelita grubego.
13. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w Międzywodziu
sfinansowanym całkowicie ze środków własnych uczestniczek.
14. Zorganizowano wyjazd grupy 37 kobiet na 6 dniową imprezę turystyczno – integracyjną do
Torunia, Włocławka, Kłóbki, Kowala , Płocka i Częstochowy, gdzie członkinie
uczestniczyły w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek. Wyjazd został sfinansowany w
całości przez uczestniczki wycieczki.
15. Szczecińskie Amazonki wyjechały także na 1 dniową wycieczkę do Poczdamu
zorganizowaną przez Biuro Turystyczne Wondertours ze Szczecina., opłaconą przez
uczestniczki.
16. W szkoleniu I stopnia ochotniczek w Poznaniu udział wzięły 2 nowe ochotniczki,
w szkoleniu Liderek w Sierakowie udział wzięły 2 członkinie Zarządu.
17. W siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano ponadto:
- spotkanie noworoczne członkiń
- karnawałowy bal przebierańców, spotkanie poprzedzone było mszą za Amazonki
- spotkanie świąteczne „wielkanocne jajeczko”,
- wieczór poezji naszej członkini Joanny Żurawskiej - Flemming,
- pokazy tańców w wykonaniu uczestniczek zajęć choreoterapii,
- pokazy zajęć jogi
- dwa cykle warsztatów psychologicznych dotyczące wsparcia psychologicznego dla
pacjentek onkologicznych przeprowadzone przez dr Beatę Kozińską i Urszulę Kuśmierz.
18. W czerwcu odbyła się uroczystość 25-lecia działalności Stowarzyszenia.
Spotkanie odbyło się w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Po oficjalnej uroczystości odbył się
spektakl „Disco Macabre”, a następnie spotkanie przy kawie i rocznicowym torcie.
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W kolejnym dniu członkinie zaproszone zostały na rejs statkiem po Międzyodrzu.
Z okazji 25-lecia został w czerwcu wydany specjalny Biuletyn Informacyjny
poświęcony działalności Stowarzyszenia.
19. Przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia w ramach propagowania wiedzy na temat
profilaktyki raka piersi i samobadania kobiet odbyły spotkania w Technikum Budowlanym
i w Stowarzyszeniu Amazonek w Policach, gdzie na fantomie uczyły jak badać piersi i
wykrywać palpacyjnie w nich zmiany.
Członkinie Zarządu odbyły również spotkania:
- nagranie samobadania dla Głosu Szczecińskiego,
- w sprawie przygotowania „Różowego pikniku” z p. Ewą Nieżychowską z Lions Club
- udzieliły również wywiadu dla TVP3 Szczecin na temat profilaktyki raka piersi.
20. W miesiącu grudniu 2018 r. wydałyśmy kolejny numer Biuletynu Informacyjnego w
nakładzie 1000 szt. Wydawnictwo to służy profilaktyce nowotworowej piersi, jest forum
informacyjnym dla wszystkich zainteresowanych i jest przekazywane pacjentkom podczas
wizyt ochotniczek w szpitalach
21. 14 grudnia na wspólnej dla członkiń kolacji Wigilijnej, zorganizowanej w Restauracji Pod
Różami, kolędy zaśpiewał nam Chór PUM pod dyrekcją Prof. Handtke, odwiedzili nas
zaprzyjaźnieni lekarze, pracownicy wspierających nasze Stowarzyszenie Instytucji PFRON
I Urzędu Miejskiego oraz ksiądz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Działalność statutowa oparta była głównie na środkach finansowych otrzymanych:
- z PFRON – w ramach zawartej 2- letniej umowy, obejmującej końcówkę drugiego okresu tj.
od 01.01.2018r. do 31.03.2018r., oraz ze środków otrzymanych z kolejnej dwuletniej umowy
obejmującej okres od 01.04.2018 do 31.03.2019r. (w 2018r. można było wykorzystać środki
obejmujące drugi, trzeci i czwarty kwartał 2018r.),
- z MOPR -środki są przyznawane raz w roku na konkretne zadania i ściśle określony czas,
- z dotacji Urzędu Miasta Szczecin, dotacje przyznawane są również na konkretne zadania
i ściśle określony czas,
- ze składek członkiń,
- darowizn od osób fizycznych i prawnych
-oraz z wpływów 1 % odpisów podatku dochodowego od osób fizycznych .
Przydzielone w roku 2018, kolejną umową, środki pieniężne z PFRON były zgodne z
zapotrzebowaniem określonym we wniosku na pokrycie kosztów rehabilitacji fizycznej i
psychicznej członkiń. Przy realizacji projektów PFRON wymagany jest 5 % finansowy wkład
własny. Dotacja obejmuje wydatki na drenaże limfatyczne, gimnastykę rehabilitacyjną i
wsparcie psychologiczne. W projekcie uczestniczyły 143 nasze członkinie.
Dla każdej uczestniczki projektu każdorazowo od pierwszego okresu trwania umowy jest
założona karta z indywidualnym planem działania w rehabilitacji. Po zakończeniu czasu trwania
umowy, określane są efekty uzyskane w procesie rehabilitacji. Każde uczestnictwo w
rehabilitacji jest potwierdzane własnoręcznym podpisem uczestniczki i rejestrowane w ewidencji
godzin wsparcia. Dokumentacja ta jest wymagana umową i podlega kontroli przez PFRON.
Z MOPR otrzymałyśmy dotacje - na spotkanie opłatkowo-wigilijne i bilety na imprezy
kulturalne. Dotacje obejmują 60 % wartości wnioskowanych środków. W tym przypadku wkład
własny, który pokrywa Stowarzyszenie wynosi 40 %.
Dotacje z Urzędu Miasta pokryły częściowo koszty zajęć jogi, choreoterapii, muzykoterapii i
Zumby.
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Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2018 r. – wyniosły łącznie
162.439,03 zł.
w tym :
1. dotacje ze źródeł publicznych – 102.839,00 zł.
w tym: PFRON
- 81.975,00 zł.,
MOPR
- 9,864,00 zł.,
Urząd Miejski - 11.000,00 zł.
2. ze źródeł prywatnych - 59.600,03 zł..
w tym: -składki członkowskie – 27.252,00zł.,
- darowizny - z 1% – 29.523,38 zł.,
- pozostałe darowizny – 11.029,50 zł.,
- nawiązki sądowe – w roku 2018 musieliśmy zwrócić uchyloną wyrokiem sądowym
należność 8.718,30 zł., wpłaconą na nasze konto w 2017 r.
- Przychody pozostałe: środki przyznane przez Federację Stowarzyszeń Amazonek na
potrzeby klubu -163,45 zł.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w roku 2017 - wyniosły ogółem
118.396,19 zł.,
w tym:
- koszty działalności statutowej - 118.396,19 zł.
w tym: drenaże 58.127,62 ćwiczenia rehabilitacyjne - gimnastyka –
11.475,58 zł., wsparcie psychologiczne – 5.070,00 zł. muzykoterapia – 1.989,00 zł.,
joga – 2.000,00zł., choreoterapia – 1.400,00zł., zumba- 910,00 zł., prowadzenie sekcji
ochotniczek –1.280,30zł., biuletyn- 5.880,00zł., spotkanie opłatkowo-noworoczne –
8.450,00 zł., bilety do teatru, kina filharmonii – 7.210,00zł., obchody 25-lecia Stowarzyszenia –
10.727,24 zł. koszty Unii Zachodniopomorskiej – 163,45 zł., pozostałe koszty- 3713,00 zł..
- Koszty ogólnego zarządu – 47.030,88 zł.,
w tym:
- wynagrodzenia i świadczenia (składki ZUS) pracowników administracyjnych -koordynator
projektu PFRON i obsługa biura i usługi sprzątania) wyniosły – 16.754,00zł.
- zużycie materiałów i energii – 9.418,07zł. w tym: energia elektryczna – 2.652,77 zł., zużycie
gazu – 4.615,94 zł., pozostałe -2.149,36 zł.
- usługi obce – 16.225,39 zł. w tym: koszty obsługi księgowej - 6.642,00 zł., najem
pomieszczeń– 6.200,05 zł. usługi łączności i telekomunikacyjne – 1.351,13 zł., usługi
konserwacyjne- 420,00 zł. usługi bankowe -457,90zł., pozostałe usługi- …….
- podróże służbowe 749,06 zł.,
- pozostałe koszty 827,66 zł.
Rozliczenie wpływów i wydatków z 1% obejmowało kwotę 58.342,69 zł. ( 28.819,31zł.
pozostałość z roku 2017 i 29.523,38 zł. wpływy w 2018r.). Ogółem w 2018r. wydatkowano
45.525,10 zł. Na pokrycie kosztów statutowych wydatkowano 20.272,74 zł., a na koszty
administracyjne 25.252,36 zł. Pozostało do rozliczenia w roku 2019 - 12.817,59 zł. Kwota ta
pozwoli uzupełnić wkład własny niezbędny do pokrycia wydatków na rehabilitację i koszty
administracyjne w pierwszej połowie 2019 r..
Rok 2018 Stowarzyszenie zamknęło stratą w kwocie 2.878,08 zł. , która to kwota
zmniejszy fundusz statutowy Stowarzyszenia w roku 2019.
Szczegółowe informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – bilansie,
Rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej.
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Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na etatach. Fizjoterapeutki i prowadzące zajęcia
panie oraz obsługa administracyjno-biurowa wykonują swoją pracę w ramach zawartych umów
cywilno-prawnych. Łącznie zatrudniamy 7 osób, w tym 3 osoby prowadzą indywidualną
działalność gospodarczą i same ponoszą koszty świadczeń na ZUS. Pozostałe osoby
są zatrudnione na umowę zlecenie.
W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Stowarzyszenia w 2019 roku,
w listopadzie 2018 r. złożone zostały :
- 1 wniosek do PFRON na rehabilitację psychofizyczną w ramach XXIV Konkursu –
na okres od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.
- 2 wnioski o dofinansowanie działalności w 2019r. do MOPR ( na wigilię – kwota
dofinansowania …….,. i bilety wstępu na spektakle – kwota dofinansowania ……. ) –
rozstrzygnięcie dotyczące przydziału środków nastąpi prawdopodobnie w kwietniu 2019r .
W styczniu 2019 złożono wniosek do Urzędu Miejskiego o dotację na dofinansowanie
pozostałych działalności prowadzonych w Stowarzyszeniu na kwotę zł………..
Zakładamy, że należności ze składek oraz przyznane nam w konkursach dotacje, a także
spodziewane wpływy z 1 % pozwolą na kontynuowanie działalności Stowarzyszenia w
2019 roku.

Sporządziła: Marta Małkowska
Szczecin dnia 15.03.2019r.
Zatwierdził Zarząd w składzie:
1. Ryszarda Olszewska-Łapko
2. Joanna Łukomska
3. Marta Małkowska
4. Bogumiła Kłunejko
5. Małgorzata Adamska
6. Halina Bednarska
7. Elżbieta Budzyń
8. Krystyna Herman

