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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 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO

Nr domu 55/67 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-859 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228332062

Nr faksu 228332062 E-mail ambiel@wp.pl Strona www amazonkiwarszawa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-03-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14111643700000 6. Numer KRS 0000288323

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

Romana Nawara Prezes Zarządu TAK

Jolanta Kamińska Wiceprezes TAK

Irena Majewska Sekretarz TAK

Izabella Busz Skarbnik TAK

Elżbieta Czerwińska Członek TAK

Krystyna Składowska Członek 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

Henryka Kopacz Członek TAK

Zofia Bral-Jakowiecka Członek TAK

Ewa Babińska Członek TAK

Beata Czernia-
Lewandowska

Członek TAK

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Wszechstronne działanie na rzecz:
- kobiet przed i po leczeniu raka piersi
- edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez zadania publiczne w zakresie:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom kobiet dotkniętych rakiem 
piersi, będących w skrajnie sytuacji materialnej;
b. działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia;
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji i organizacji 
wolontariatu; 
d. organizacji grup wsparcia i samopomocy oraz warsztatów terapii 
psychologicznej;
e. podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po leczeniu raka 
piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
f. organizowania turnusów rehabilitacyjnych;
g. poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez 
rehabilitację, terapię i integrację ze środowiskiem;
h. zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania 
raka piersi, leczenia i rehabilitacji;
i. wydawania materiałów edukacyjnch, broszur, poradników, plakatów, 
ulotek itp.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

III. Działalność statutowa Stowarzyszenia.
Misją Stowarzyszenia jest: wszechstronne działanie na rzecz kobiet przed i po  leczeniu raka piersi.
Odpłatna działalność statutowa
1. 91,31,Z, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu. 
2. 85,14,D, Organizację warsztatów terapii  psychologicznej.                                                                             
3. 85,14,A , Poprawa optymalnych warunków do życia  poprzez  rehabilitację,  terapię     i integrację ze 
środowiskiem.                                                                                                                                                   
4. 91,33,Z, Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i 
rehabilitacji.                                                                                                                                                            
5. 93,04,Z, Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.                                                                                       
6. 22,22,Z, Wydawanie Materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek.              
Nieodpłatna działalność statutowa                                                                                                               
1.85,32,C, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, będących  w  skrajnie  w trudnej sytuacji 
materialnej.
2. 85,14,F, Działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia.
3. 91,31,Z, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu. 
4. 85,14,D, Organizacja grup wsparcia i samopomocy oraz warsztatów terapii psychologicznej.
5. 85,14,A , Poprawa optymalnych warunków do życia  poprzez  rehabilitację, terapię  i integrację ze 
środowiskiem.                                                                                                                                                                   
                                           6. 91,33,Z, Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego 
wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.
7.  93,04,Z, Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.  
8. 22,22,Z, Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek.
IV. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące  zadania publiczne :
1.„Sprawniejsza  Amazonka” umowa podpisana 18 marca 2014r. na lata 2014 - 2016 
 dotacja UMSW 18 250 + wkład własny 4 574 = 22 842 zł
Prowadzone były 2 razy w tygodniu masaże z nauką automasażu oraz zajęcia ruchowe grupowe i 
indywidualne. Jednocześnie kilka naszych członkiń korzystało z karnetów na basenie  przy ul. Lindego i 
Conrada.
W 2014 r. dopłaty do masażu 2 598 ; do gimnastyki 685;do basenu 40 = 3 323.
A winno być 2 865, +1 709 = 4 574.
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2. Od 15 lipca do 31 października 2014 był realizowany projekt Aktywna Amazonka  MCPS- 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. 
Dotacja 15 000 + wkład własny 4 182 + wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy) 4 200 = 25 175 zł. 
Członkinie nasze uczestniczyły w następujących zajęciach:
a) Warsztaty zdrowego odżywiania – dieta  i zdrowy styl życia mają istotny wpływ na proces 
zdrowienia. 
b) Treningi uważności połączone z medytacjami, asertywnością   wpłyną na  poprawę funkcjonowania 
psychicznego i fizycznego.
c) Warsztaty taneczne terapeutyczne dostosowane dla niepełnosprawnych pań – najlepsza forma 
relaksu, poprawy kondycji i pozytywnego nastawienia do życia.
d) Terapia indywidualna, prowadzona przez   fizjoterapeutę. Drenaże limfatyczne były prowadzone u 
kobiet z obrzękami limfatycznymi oraz innymi dolegliwościami, określanymi  późnymi następstwami 
choroby nowotworowej.
e) Warsztaty internetowe wraz z nauką  obsługi strony internetowej stowarzyszenia  Zamieszczanie 
aktualizacji. dodawanie nowych linków, sprawozdań. 
f) Na warsztatach plastycznych nauczyłyśmy się lepienia z gliny
g) Wyjazdowe warsztaty integracyjne  w dniach 4-5 października 2014 r.  byłyśmy w Górach 
Świętokrzyskich. Pierwszego dnia zwiedziłyśmy : Sanktuarium Jasnogórskie, a  drugiego dnia Kielce, 
Jędrzejów, Tokarnię , liderki prezentowały prawidłowy sposób chodzenia z kijkami nordic wal king, 
3. Półroczny Program Aktywna Amazonka dotowany przez  Wojewodę Mazowieckiego:                               
 8 000 + 2 714,05 + 3 000 = 13 714,05
a) W warsztatach tanecznych - 12 godzinnych zajęciach wzięło udział 9 amazonek, które pracowały pod 
kierunkiem instruktorki tańca, mającej doświadczenie w pracy z osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi.
b) Wyjazd „ Poznajemy Mazowsze” spełnił oczekiwania i był bardzo udany. Amazonki poznały dwa 
miasta bardzo znaczące dla MazowszaPłock i Czerwińsk. Miasta malowniczxo położone nad Wisłą, na 
pięknych skarpach wiślanych.
c) Udział w życiu kulturalno-społecznym. 
-
 Prowadzenie wszechstronnych działań przed i po leczeniu raka piersi, pozwalających na powrót do 
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz do pełnej aktywności społecznej i zawodowej. Działania te 
prowadzą członkinie Stowarzyszenia, wolontariuszki, jak też specjaliści: rehabilitanci, psychologowie, 
dietetycy, lekarze itd. 
- Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji dla kobiet po operacjach raka piersi: profesjonalne masaże 
limfatyczne połączone z nauką automasażu, zajęcia rehabilitacyjne indywidualne i grupowe, 
gimnastyka, pływanie, zajęcia plenerowe, marsze z kijkami nordic walking. 
- Organizowanie grup wsparcia, warsztatów psychoterapeutycznych, na których uczymy  pokonywać 
strach i zwątpienie oraz jak zdrowo i mądrze myśleć o sobie i  właściwie oceniać swoje możliwości.  
Wszystkie kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu są po operacji raka piersi – radykalnej lub 
oszczędzającej. W miarę upływu lat nauczyły się życia z tą przewlekłą chorobą. Wiedzą tą dzielą się 
chętnie z innymi paniami i ich rodzinami. 
- Prowadzenie przez cały rok dyżurów przy TELEFONIE ZAUFANIA w Warszawskim Ośrodku Wsparcia 
Amazonek – odpowiadanie na wszystkie pytania na temat życia z przewlekłą chorobą. Doradzanie, 
informowanie o możliwościach rehabilitacji, o procedurze uzyskania orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności i wymaganiach dotyczących zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.
- Organizowanie wyjazdów edukacyjno-integracyjne, pobytów w górach i nad morzem.
- Prowadzenie działalność prozdrowotnej podczas pikników.
- Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.
- Organizowanie comiesięcznych spotkań integracyjnych.
- Udział w akcjach propagujących profilaktykę raka piersi, np. „Pokażmy rakowi piersi różową kartkę”, 
„Golfem w raka” i inne akcje. 
- Udział w warsztatach plastycznych: malowanie na jedwabiu, lepienie z gliny itp.
- Organizowanie warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania.
- Udział w warsztatach psychoonkologicznych. 
- Udział w turnusach rehabilitacyjnych.
- Udostępnianie z biblioteki stworzonej w stowarzyszeniu literatury mówiącej o tym, jak żyć z chorobą 
nowotworową, jak się odżywiać, jak stymulować mechanizmy obronne organizmu, jak najlepiej przejść 
radio- i chemioterapię.

- Prowadzenie wszechstronnych działań przed i po leczeniu raka piersi, pozwalających na powrót do 
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz do pełnej aktywności społecznej i zawodowej. Działania te 
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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)

100

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

prowadzą członkinie Stowarzyszenia, wolontariuszki, jak też specjaliści: rehabilitanci, psychologowie, 
dietetycy, lekarze itd. 
- Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji dla kobiet po operacjach raka piersi: profesjonalne masaże 
limfatyczne połączone z nauką automasażu, zajęcia rehabilitacyjne indywidualne i grupowe, 
gimnastyka, pływanie, zajęcia plenerowe, marsze z kijkami nordic walking. 
- Organizowanie grup wsparcia, warsztatów psychoterapeutycznych, na których uczymy  pokonywać 
strach i zwątpienie oraz jak zdrowo i mądrze myśleć o sobie i  właściwie oceniać swoje możliwości.  
Wszystkie kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu są po operacji raka piersi – radykalnej lub 
oszczędzającej. W miarę upływu lat nauczyły się życia z tą przewlekłą chorobą. Wiedzą tą dzielą się 
chętnie z innymi paniami i ich rodzinami. 
- Prowadzenie przez cały rok dyżurów przy TELEFONIE ZAUFANIA w Warszawskim Ośrodku Wsparcia 
Amazonek – odpowiadanie na wszystkie pytania na temat życia z przewlekłą chorobą. Doradzanie, 
informowanie o możliwościach rehabilitacji, o procedurze uzyskania orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności i wymaganiach dotyczących zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.
- Organizowanie wyjazdów edukacyjno-integracyjne, pobytów w górach i nad morzem.
- Prowadzenie działalność prozdrowotnej podczas pikników.
- Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.
- Organizowanie comiesięcznych spotkań integracyjnych.
- Udział w akcjach propagujących profilaktykę raka piersi, np. „Pokażmy rakowi piersi różową kartkę”, 
„Golfem w raka” i inne akcje. 
- Udział w warsztatach plastycznych: malowanie na jedwabiu, lepienie z gliny itp.
- Organizowanie warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania.
- Udział w warsztatach psychoonkologicznych. 
- Udział w turnusach rehabilitacyjnych.
- Udostępnianie z biblioteki stworzonej w stowarzyszeniu literatury mówiącej o tym, jak żyć z chorobą 
nowotworową, jak się odżywiać, jak stymulować mechanizmy obronne organizmu, jak najlepiej przejść 
radio- i chemioterapię.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

organizacja grup 
wsparcia i 
samopomocy. pomoc 
koleżeńska osobom o 
dużym stopniu 
niepełnosprawności, 
pomoc i wsparcie osób 
z nawrotami choroby.
Wsparcia Amazonek – 
odpowiadanie na 
wszystkie pytania na 
temat życia z 
przewlekłą chorobą. 
Doradzanie, 
informowanie o 
możliwościach 
rehabilitacji, o 
procedurze uzyskania 
orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności i 
wymaganiach 
dotyczących 
zaopatrzenia w sprzęt 
ortopedyczny.
- Organizowanie 
wyjazdów edukacyjno-
integracyjne, pobytów 
w górach i nad morzem.
- Prowadzenie 
działalność 
prozdrowotnej podczas 
pikników.
- Wydawanie 
materiałów 
edukacyjnych, broszur, 
poradników, plakatów, 
ulotek itp.
- Organizowanie 
comiesięcznych 
spotkań integracyjnych.
- Udział w akcjach 
propagujących 
profilaktykę raka piersi, 
np. „Pokażmy rakowi 
piersi różową kartkę”, 
„Golfem w raka” i inne 
akcje. 
- Udział w warsztatach 
plastycznych: 
malowanie na 
jedwabiu, lepienie z 
gliny itp.
- Organizowanie 
warsztatów 
dotyczących zdrowego 
odżywiania.
- Udział w warsztatach 
psychoonkologicznych

85.32.C

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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promocja i organizacja 
wolontariatu

dyżury przy telefonie 
zaufania, szkolenia 
nowych 
wolontariuszek, 
świadczenie pomocy 
kobietom i rodzinom 
osób chorych w 
sytuacjach trudnych, 
odwiedzanie chorych 
koleżanek na 
oddziałach 
onkologicznych.
Dyżury przy Telefonie 
Zaufania: 22 833 20 62  
odbywały się już 5 razy 
w tygodniu w 
Warszawskim Ośrodku 
Wsparcia Amazonek, 
przy ul. Kasprowicza 16, 
a od marca na 
Skalbmierskiej 13. 
Koleżanki udzielały 
porad i informacji 
kobietom przed i po 
operacji raka piersi. 
Dzwonią i przychodzą 
panie przed 
planowanymi 
operacjami, a także po 
operacjach  aby 
dowiedzieć się  o 
możliwości rehabilitacji 
po zabiegu, uzyskania 
grupy inwalidzkiej, 
wyjazdu  na turnusy 
rehabilitacyjne.
Zarząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy wręczył 
statuetki wraz z aktem 
nadania  w oparciu o 
decyzję Kapituły 
Nagrody Bielańskiego 
Wolontariusza, 
otrzymała tytuł oraz 
statuetkę Bielańskiego 
Wolontariusza Roku 
2014. 3 członkiniom:

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ochrona i promocja 
zdrowia

edukacja prozdrowotna 
w ramach profilaktyki 
onkologicznej na 
piknikach zdrowotnych 
i innych gruoach 
środowiskowych, nauka 
automasażu, 
promowanie 
permanentnej 
profilaktyki 
przeciwobrzękowej.
W okresie 
sprawozdawczym 
przedstawicielki 
Zarządu  uczestniczyły 
w:
.Mazowieckiej 
Akademii Seniora – 2 
koleżanki zostały 
Liderkami 
 Szkolenie  Akademii 

Liderów Zdrowia – 3 - 5 
grudnia 2014 r. R. 
Nawara
Szkoła rzecznictwa na 
rzecz praw pacjentów i 
uspołecznienia służby 
zdrowia, w dniu 5 
grudnia Barbara 
Imiołczyk dyrektor 
Zespołu ds. równego 
Traktowania i ochrony 
Praw Osób z 
Niepełnosprawnościami
Szkolenie dla Nowych 
Liderek warsztaty 
Sieraków, 5-8 grudnia 
2014 r. Izabella Busz
Federacja Mazowia 
„Kreowanie wizerunku 
– tworzenie prezentacji 
dla warszawskich OPP 
uczestniczących w 
pracach Dzielnicowych 
Komisji Dialogu 
Społecznego – 30.10.14
Światowy Dzień 
Chorego  w dniach 
10/11.02.2014 r. w 
Warszawie

85.14.F
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rehabilitacja - 
prowadzenie 
wszechstronnych 
działań przed i po 
leczeniu raka piersi, 
pozwalających na 
powrót do zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego oraz do 
pełnej aktywności 
społecznej i 
zawodowej. Działania 
te prowadzą członkinie 
Stowarzyszenia, 
wolontariuszki, jak też 
specjaliści: 
rehabilitanci, 
psychologowie, 
dietetycy, lekarze itd. 
- Organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji dla kobiet 
po operacjach raka 
piersi: profesjonalne 
masaże limfatyczne 
połączone z nauką 
automasażu, zajęcia 
rehabilitacyjne 
indywidualne i 
grupowe, gimnastyka, 
pływanie, zajęcia 
plenerowe, marsze z 
kijkami nordic walking. 
- Organizowanie grup 
wsparcia, warsztatów 
psychoterapeutycznych
, na których uczymy  
pokonywać strach i 
zwątpienie oraz jak 
zdrowo i mądrze 
myśleć o sobie i  
właściwie oceniać 
swoje możliwości.  
Wszystkie kobiety 
zrzeszone w 
Stowarzyszeniu są po 
operacji raka piersi – 
radykalnej lub 
oszczędzającej. W 
miarę upływu lat 
nauczyły się życia z tą 
przewlekłą chorobą. 
Wiedzą tą dzielą się 
chętnie z innymi 
paniami i ich rodzinami.

91.31.Z
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promocja i organizacja 
wolontariatu

szkolenia nowych 
wolontariuszek, 
świadczenie pomocy 
kobietom i rodzinom 
osób chorych w 
sytuacjach trudnych, 
odwiedzanie chorych 
koleżanek na 
oddziałach 
onkologicznych.
Wsparcia Amazonek – 
odpowiadanie na 
wszystkie pytania na 
temat życia z 
przewlekłą chorobą. 
Doradzanie, 
informowanie o 
możliwościach 
rehabilitacji, o 
procedurze uzyskania 
orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności i 
wymaganiach 
dotyczących 
zaopatrzenia w sprzęt 
ortopedyczny.
- Organizowanie 
wyjazdów edukacyjno-
integracyjne, pobytów 
w górach i nad morzem.

- Prowadzenie 
działalność 
prozdrowotnej podczas 
pikników.
- Wydawanie 
materiałów 
edukacyjnych, broszur, 
poradników, plakatów, 
ulotek itp.
- Organizowanie 
comiesięcznych 
spotkań integracyjnych.
- Udział w akcjach 
propagujących 
profilaktykę raka piersi, 
np. „Pokażmy rakowi 
piersi różową kartkę”, 
„Golfem w raka” i inne 
akcje. 
- Udział w warsztatach 
plastycznych: 
malowanie na 
jedwabiu, lepienie z 
gliny itp.
- Organizowanie 
warsztatów 
dotyczących zdrowego 
odżywiania.
- Udział w warsztatach 
psychoonkologicznych

91.31.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) 118,289.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65,574.42 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 49,012.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,717.79 zł

e) Pozostałe przychody 1,985.59 zł

0.00 zł

0.00 zł

41,250.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,469.00 zł

3,737.00 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

a) ze składek członkowskich

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 7,599.33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 41,250.00 zł
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7,732.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 57,971.47 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,110.02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4,452.96 zł

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,599.33 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: 74,929.36 zł 7,599.33 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

21,464.40 zł 7,599.33 zł

53,464.96 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 wkład własny do projektów finansowanych z dotacji 7,599.33 zł

1 dopłaty do zajęć i warsztatów 7,599.33 zł

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
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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)

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

10.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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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50.00 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 23,696.55 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23,696.55 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 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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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)

0.00 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

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)

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

0.00 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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Romana Nawara / 2015-07-10 Data wypełnienia sprawozdania

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

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

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej

1

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

Druk: MPiPS 15


