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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

Stowarzyszenia Amazonek  „AGATA” w Szczecinie 

z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 

            Stowarzyszenie Amazonek „Agata”  w Szczecinie działa od  1993 roku. W 2019 minęło 26 

lat działalności  naszego Stowarzyszenia. Do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego  

zostało wpisane w  2001 roku. Status  organizacji pożytku publicznego  Stowarzyszenie uzyskało w 

kwietniu 2004 roku. 

 

          Organami zarządzającymi Stowarzyszenia są : Walne Zebranie Członków, Komisja  

Rewizyjna i Zarząd. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jej skład  w 2019 r. nie  uległ zmianie.    

Zarząd składa się z 8 osób. W roku 2019  skład Zarządu  uległ zmianie,  z pracy w Zarządzie 

zrezygnowała Krystyna Herman, w zamian przyjęto do Zarządu Teresę Chromy. 

Zarówno członkinie Zarządu jak i członkinie Komisji Rewizyjnej nie są zatrudnione  w  

jakiejkolwiek formie w Stowarzyszeniu. Swoje zadania wykonują  bezpłatnie, w ramach  

wolontariatu. 

 

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, oraz wywóz odpadów).  Ponadto ponosimy opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej  i 

opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony i  internet ). 

 

Na dzień 01 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie liczyło 195członkiń. W ciągu roku do  

naszego Stowarzyszenia przystąpiło 14osób, a odeszło z różnych przyczyn 19osób, na koniec  

roku Stowarzyszenie liczyło 190 członkiń. 

 

              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 podatkowych. 

 

               Księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe KANCLERZ S.C. 

M. Kanclerz, T. Kanclerz w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Francuskiej 1A/2 . Jednakże, to na 

Zarządzie  Stowarzyszenia spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia księgowości  

i rozliczeń finansowych  dotyczących  działalności Stowarzyszenia. 

 

            Od 01 stycznia 2019 roku  został wprowadzony obowiązek sporządzania sprawozdań 

finansowych w postaci elektronicznej oraz złożenia elektronicznego podpisu przez każdego członka 

Zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zarząd wybrał  bezpłatną 

formę  podpisu  profilem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług  

Administracji Publicznej. W taki sposób podpisane zostało sprawozdanie finansowe  już za rok 

2018.Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego(którym dla naszego Stowarzyszenia 

jest dzień 31 grudnia każdego roku).Po zmianach przepisów od 01.01.2020r, w ciągu 10 dni od 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członkiń sprawozdanie finansowe  musi być wysłane 

elektronicznie do Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. Poprzednio przesyłane było do Urzędu 

Skarbowego, właściwego dla siedziby Stowarzyszenia. 
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Kolejną czynnością, którą Zarząd musi wykonać, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, jest 

sporządzenie sprawozdania merytorycznego na serwerze ogólnopolskim i wysłanie go do  

Narodowego Instytutu Wolności w terminie do 15 lipca 2020r. Terminowe przekazanie tego  

sprawozdania jest warunkiem uzyskania wpisu na listę organizacji uprawnionych do zbierania 

środków z odpisów1% podatku dochodowego w następnym roku kalendarzowym. Stowarzyszenie 

Amazonek „Agata” zawsze wywiązuję się z obowiązku terminowości składania sprawozdania  

merytorycznego  uzyskując  tym samym  wpis i  uprawnienie do zbierania środków z odpisów 1 % 

podatku dochodowego w kolejnym roku podatkowym.  

Wpływy i wydatki z 1% są środkami publicznymi i podlegają ścisłej kontroli ich uzyskiwania  

i wydatkowania  i  są  szczegółowo ewidencjonowane na odrębnych kontach  księgowych. Środki te 

powinny być wykorzystywane na realizację  celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

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 2019 cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez organizację różnorodnych 

form aktywności  indywidualnej i zespołowej. 

W okresie od  1.01.2019 do 31.12.2019r.  działalność Stowarzyszenia obejmowała: 

 

1. gimnastykę rehabilitacyjną i usprawniającą  dla członkiń stowarzyszenia, prowadzoną   

    przez profesjonalną rehabilitantkę  4 dni w tygodniu w 2-ch grupach (45 min. każda grupa) 

    Zrealizowano 307 godzin takich zajęć. 

2. dzięki środkom finansowym uzyskanym z PFRON  prowadzone były drenaże limfatyczne  

    obręczy barkowej po stronie operowanej u kobiet z utrwalonymi obrzękami oraz drenaże  

    zapobiegające powstawaniu obrzęków. Wykonano 1681 zabiegów. 

3. nauka automasażu ( co miesiąc )- pacjentka uczy się wykonywać masaż samodzielnie na  

    wybranych partiach mięśniowych w celu usprawnienia przepływu chłonki i krążenia żylnego.  

4. psychoterapia -  przeprowadzono 72godziny spotkań indywidualnych z psychologiem 

    oraz 16godzin spotkań grupowych. Tematem spotkań grupowych  była „Uważność” i    

     „Zaburzenia osobowości” 

      5. muzykoterapia - zrealizowano  41godzin zajęć na sali gimnastycznej. 

      6. zajęcia ruchowe z elementami tańca – choreoterapia – realizacja 37godzin. 

7. zajęcia  jogi dla amazonek - odbyło się 41 godzin . 

8. po raz pierwszy wprowadzono naukę tańca zumby –odbyło się 41godzin zajęć.  

9. gimnastyka na basenie – 8 godzin zajęć ( 1 godz. tygodniowo). 

    10. 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  109 wizyt  w szpitalach.            

          Wsparcie otrzymało361pacjentek 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,  

           zawierające ważne  dla amazonek informacje dotyczące  działalności Stowarzyszenia  

          „Agata”, a także artykuły poszerzające wiedzę dotyczące choroby nowotworowej piersi  
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           i funkcjonowania  w codziennym życiu po leczeniu operacyjnym, 

     11. kontynuowano działanie Punktu Konsultacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą  

     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,  

     12. nasze członkinie  aktywnie uczestniczyły : 

            -  w VIII  Marszu  NordicWalking dla Amazonek w Świdwinie 

            -  w uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia Amazonek „Lila-Róż” w Nowogardzie 

            -  w Jubileuszu  25-lecia Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu 

            -  w XVIII Szczecińskim Spotkaniu  Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” 

            -  w siedzibie NFZ na spotkaniu  z personelem i interesantami na temat samobadania piersi 

           -   w spartakiadzie w Koszalinie pod hasłem „Kulą w raka” 

            -  w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Poznaniu 

            -  w Marszu Różowej Wstążki w Szczecinie 

            -  w  Marszu Życia w Gryfinie 

            -  w warsztatach „Trekking w Zakopanem”, 

    13. w ramach  spotkań kulturalnych  integrujących organizowano  w okresie  kwiecień- listopad       

           wspólne  wyjścia do teatrów, filharmonii, opery  i kin oraz  na koncerty w Muzeum    

           Narodowym.- finansowane w części ze  środków  PFRON otrzymanych  w  ramach umowy      

           podpisanej z  MOPR , 

  14.   w ramach edukacji w Stowarzyszeniu zorganizowałyśmy spotkania  z: 

  - dr hab. Beatą Bugajską  - temat wykładu  „Czas jako źródło radości” 

            - Prof. Mariolą Friedrich  4 cykle wykładów nt. Edukacja żywieniowa kobiet 

            - Prof. Joanną Sadowską  - badanie parametrów antropometrycznych i wykłady „ Źródła  

               składników odżywczych i  znakowanie żywności wartością odżywczą” i  „Suplementy  

               diety – korzyści i zagrożenia”, 

            - z kwartetem wokalnym męskim „Starszaki” z okazji Dnia Kobiet, 

            -  z  Chórem „Nostalgia”, 

            -  dr hab. Agnieszką Kołodziej –Durnaś nt. ”Emocje – perspektywa psychologii pozytywnej, 

     15. członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu 

          sfinansowanym  ze   środków własnych uczestniczek, 

16. zorganizowano wyjazd grupy 21 Ochotniczek na warsztaty z psychologiem do Zakopanego, 

17. jak co roku szczecińskie Amazonki wyjechały w październiku  na Ogólnopolską  

pielgrzymkę do Częstochowy, 

18. członkinie wyjechały także na 4 dniową wycieczkę do Drezna i zamków nad Łabą 

zorganizowaną przez Biuro Turystyczne Wondertours ze Szczecina., opłaconą  w całości 

przez uczestniczki, 

     19.w szkoleniu ochotniczek I stopnia w Poznaniu udział wzięło 6 koleżanek, 

     20.w siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano ponadto: 

           - spotkanie noworoczne członkiń, 

           - karnawałowy bal przebierańców, 

           - spotkanie świąteczne „wielkanocne jajeczko”, 

           - pokazy tańców w wykonaniu uczestniczek zajęć choreoterapii,  

           - pokazy bielizny firmy AMOENA 

           - giełdę różnych rzeczy, 

           - spotkanie z nowo przyjętymi członkiniami. 

     21.  Przedstawicielki  Zarządu Stowarzyszenia w ramach propagowania wiedzy na temat     

            profilaktyki raka piersi i samobadania kobiet odbyły spotkania w Technikum Budowlanym,   

            PUM w Szczecinie, w NFZ Szczecin oraz w Radio Plus. 
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     22.  W miesiącu grudniu 2019 r. wydałyśmy kolejny Biuletyn Informacyjny w nakładzie  

           1000 sztuk. Wydawnictwo to służy poszerzeniu wiedzy o profilaktyce nowotworowej  

           piersi i jest forum  informacyjnym dotyczącym działalności Stowarzyszenia dla   

            zainteresowanych osób. 

     23.  W połowie grudnia zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowo- wigilijne dla członkiń, na  

            które zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych lekarzy i  przedstawicieli instytucji wspierających  

              działalność Stowarzyszenia. Spotkanie uświetnił  swoim występem chór męski  

              „Słowiki 60”, śpiewając kolędy a także Ks. Proboszcz z Parafii Najświętszego Serca Pana  

              Jezusa. Na spotkaniu za swoją całoroczną pracę  upominki otrzymały ochotniczki, a goście 

             otrzymali upominki własnoręcznie zrobione przez członkinie Stowarzyszenia. 

              Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również Biuletyn Informacyjny. 

 

 

Działalność  statutowa oparta była głównie na środkach finansowych otrzymanych: 

- z PFRON – w  ramach zawartej  2- letniej umowy, obejmującej końcówkę drugiego okresu tj. 

od 01.01.2019r. do  31.03.2019r.(uczestniczyły 143 członkinie)oraz  ze środków otrzymanych 

w ramach nowego konkursu, dotyczących umowy nr ZZO/000154/16/D obejmującej okres od  

01.04.2019 do 31.03.2020r. (w 2019r. można było wykorzystać środki obejmujące drugi, trzeci 

i czwarty kwartał 2019r.)  przyznane zostały środki na rehabilitację  dla 135 członkiń- 

beneficjentek projektu, 

     - z  MOPR -środki  są przyznawane po  rozpatrzeniu złożonych wniosków,  raz w roku, zwykle 

 w miesiącu kwietniu, na konkretne zadania i  ściśle określony czas, po uprzednim podpisaniu  

       stosownych umów, 

     - z dotacji Urzędu Miasta Szczecin,  dotacje przyznawane  są  również na wniosek,  na konkretne  

       zadania i ściśle  określony czas, 

     - ze składek członkiń,  

     - darowizn od osób fizycznych i prawnych  

      -oraz  z wpływów  odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych . 

 

Przydzielone nową umową zawartą z  PFRON środki  pieniężne były mniejsze niż planowane w  

naszym wniosku.  Przy realizacji projektów  PFRON wymagany jest min. 5 %   finansowy wkład 

własny.  Dotacja obejmuje wydatki na  drenaże  limfatyczne, gimnastykę rehabilitacyjną i  

wsparcie psychologiczne.  Dla każdej  uczestniczki  projektu każdorazowo od pierwszego okresu  

trwania umowy jest zakładana  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 są 

rejestrowane  przez koordynatora projektu w ewidencji godzin wsparcia. Dokumentacja ta jest  

wymagana umową i  podlega kontroli  przez PFRON. 

 

    Z  MOPR otrzymałyśmy dotacje -  na  bilety na imprezy kulturalne i na spotkanie opłatkowo- 

wigilijne. Dotacje obejmują nie więcej niż 60 % wartości wnioskowanych środków.  

W obu wnioskach wkład  własny Stowarzyszenia wynosi 40 %. MOPR  przydzielił mniejsze niż 

wnioskowałyśmy, środki  na spotkanie opłatkowo-wigilijne. Każde zmniejszenie dotacji powoduje 

konieczność dokonania korekty arkusza kalkulacyjnego kosztów zadania, według, którego 

następuje końcowe rozliczenie. 

 

   Przydzielona z Urzędu Miasta dotacja pokryła częściowo  koszty zajęć jogi,  choreoterapii,   

muzykoterapii, gimnastyki w wodzie  i  zumby. 

 

  Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawia się następująco: 
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I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2019 r. – wyniosły łącznie   

239.561,69zł. w tym  : 

1. dotacje ze źródeł  publicznych– 105.358,00. zł. 

 w tym:  PFRON          - 80.491,00 zł. 

              MOPR            -   9.867,00 zł. 

                       Urząd Miejski - 15.000,00 zł. 

2. ze źródeł prywatnych- 133.701,89zł. 
         w tym: -składki członkowskie -   27.765,00 zł. 

                    - darowizny- z 1%    -       95.829,89 zł. 

                    - pozostałe darowizny -    10.007,00 zł. 

                    - nawiązki sądowe   -            100,00 zł. 

     3. Przychody pozostałe               -        501,80zł. 

         Są to środki przydzielone przez Federację Stowarzyszeń Amazonek  na potrzeby  klubu.  

 

II. Koszty ogółem działalności statutowej Stowarzyszenia w 2019 r wyniosły: 166.890,52 zł.  

 Obejmują one: 

1.koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  -  118.148,40 zł. 
w tym: drenaże limfatyczne 56.836,53 zł., ćwiczenia rehabilitacyjne  - gimnastyka  – 13.545,00 zł.,  

wsparcie psychologiczne  - 7.950,00zł.,  muzykoterapia – 2.091,00 zł., joga –2.050,00 zł., 

choreoterapia – 1.260,00 zł., zumba- 1.435,00 zł.,  prowadzenie sekcji ochotniczek – 6.971,05 zł., 

biuletyn- 3.255,00 zł., spotkanie opłatkowo-noworoczne –9.800,00zł., bilety do teatru, kina 

filharmonii – 9.516,00 zł., warsztaty edukacyjne – 1.510,00 zł.  i pozostałe koszty-  1.928,82 zł. 

 2.koszty ogólnego zarządu –48.742,12zł., w tym: 

  - wynagrodzenia i świadczenia  -składki ZUS, pracowników administracyjnych -koordynator  

    projektu PFRON i obsługa biura oraz usługi sprzątania) wyniosły – 20.710,87 zł. 

  - zużycie materiałów i energii –10.327,51 zł. w tym: energia elektryczna – 2.894,75 zł., zużycie 

    gazu –  4.925,51 zł.,  

  - usługi obce – 15.775,70 zł. w tym:   koszty obsługi księgowej –6.642,00 zł., najem 

    pomieszczeń– 5.523,51 zł., usługi  łączności i telekomunikacyjne –1.560,02 zł., usługi 

    konserwacyjne-282,90 zł., usługi bankowe -569,00 zł., 

  - podróże służbowe 995,26 zł. (wyjazdy na spartakiady, szkolenia i na uroczystości  

    rocznicowe do innych klubów), 

  - pozostałe koszty - 822,08 zł. 

  - amortyzacja - 110,70 zł. 

 

III. Rozliczenie wpływów i wydatków z 1% obejmowało kwotę  108.647,48 zł.( 12.817,59zł. 

 pozostałość  z roku 2018 i 95.829,89 zł. wpływy w 2019r. -otrzymane w drugiej połowie 

2019r.).  Ogółem w 2019r. wydatkowano z 1 % posiadanych środków  28.462,94  zł. Z tego 

 na koszty statutowe wydatkowano 18.998,32 zł., a  na koszty administracyjne 9.464,62 zł.   

Pozostała do rozliczenia kwota 80.184,54  zł.  pozwoli  nam pokryć kosztydziałalności 

Stowarzyszenia w  roku 2020 . 

 

Rok 2019Stowarzyszenie zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami   w kwocie  

74.060,70 zł., która to kwota zwiększy fundusz  statutowy  Stowarzyszenia w  2020r. 

 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – Bilansie,     

Rachunku zysków i strat  i Informacji Dodatkowej. 

 

    Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników  na etatach. Fizjoterapeutki  i prowadzące zajęcia   

panie  oraz  obsługa administracyjno-biurowa wykonują swoją pracę w ramach zawartych  
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umów cywilno-prawnych. Łącznie zatrudnionych było na koniec 2019 r.7 osób, w tym 3 osoby  

prowadzące  indywidualną działalność gospodarczą, które same ponoszą  koszty  świadczeń  

na ZUS. Pozostałe osoby są  zatrudnione na umowę zlecenie. Przy umowach zlecenie   

Stowarzyszenie obligatoryjnie pokrywa część składek na ubezpieczenia  społeczne za  

zatrudnione osoby. 

 Z końcem roku 2019 po 25 latach pracy , w związku z przejściem na emeryturę,  zrezygnowała z  

pracy w Stowarzyszeniu jedna z pań rehabilitantek.  

Od stycznia 2020 r. w Stowarzyszeniu pracuje tylko jedna rehabilitantka. 

 

 W celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie  Stowarzyszenia w 2020 roku,  

w listopadzie 2019 r. złożone zostały :  

   - 1 wniosek  do PFRON  na rehabilitację  psychofizyczną  w ramach XXIV Konkursu –  

na okres  od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. na kwotę 82.060,00 zł. w tym dotacja 74.790,00 zł. 

   - 2 wnioski o dofinansowanie działalności w 2020r. do MOPR ( na wigilię – kwota  

dofinansowania 6.960,00zł. i  na imprezy kulturalne (bilety wstępu na spektakle ) – kwota  

dofinansowania 4.320,00zł –rozstrzygnięcie dotyczące  przydziału środków nastąpi  

prawdopodobnie w kwietniu  2020r . 

W styczniu 2020 złożono wniosek do Urzędu Miejskiego  o dotację na dofinansowanie    

działalności prowadzonej w Stowarzyszeniu na kwotę zł. 30.310,00, w tym wnioskowano o  

 dofinansowanie w kwocie  21.000,00 zł. Została nam już przydzielona kwota 15.000 zł.  

Stowarzyszenie musiało dokonać korekty pierwotnie złożonego wniosku do kwoty dotacji. 

 

                Zarząd  Stowarzyszenia zakłada,  że przyznane  nam w konkursach  dotacje, wpływy ze  

składek członkowskich, a także posiadane i przyszłe wpływy z odpisów 1 % podatku  

dochodowego od osób fizycznych pozwolą na  kontynuowanie  działalności  Stowarzyszenia  w  

2020 roku. 

 

 

Sporządziła: Marta Małkowska 

Szczecin dnia 05.03.2020r.   

 

     Zatwierdził  Zarząd w składzie: 

 

1. Ryszarda Olszewska-Łapko 

2. Joanna Łukomska 

3. Marta Małkowska 

4. Teresa Chromy 

5. Małgorzata Adamska 

6. Halina Bednarska 

7. Elżbieta Budzyń 

8. Bogumiła Kłunejko 


