
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 47A Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 661491991

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-08-26

2010-01-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34051438800000 6. Numer KRS 0000312459

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

Hanna Marczewska Prezes TAK

Sylwia Konieczna-Tajchman Wiceprezes TAK

Irena Jarząbek Skarbnik TAK

Grażyna Klonowska Członek Zarządu TAK

Ewa Lipińska Członek Zarządu TAK

Małgorzata Pociżnicka Członek Zarządu TAK

Hanna Wiśniewska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Brzozowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Olech Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alicja Winiarska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W roku 2019 stowarzyszenie podejmowało wszechstronne działania na rzecz kobiet po przebytej chorobie i leczeniu 
raka piersi, ułatwiające im odzyskanie sprawności fizycznej i psychicznej, umożliwiającej powrót do pracy zawodowej 
oraz aktywnego życia społecznego. Główne działania podejmowane w związku z realizacją powyższych celów to:
prowadzenie systematycznej, cotygodniowej rehabilitacji ruchowej w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych na sali 
gimnastycznej;
prowadzenie systematycznej, cotygodniowej rehabilitacji ruchowej w formie ćwiczeń na basenie;
prowadzenie masaży leczniczych i drenaży limfatycznych przywracających sprawność ręki osłabionej w wyniku 
mastektomii i usunięcia węzłów chłonnych oraz pomagających usunąć dolegliwości bólowych kręgosłupa;
prowadzenie wykładów i warsztatów psychoedukacyjnych wzbogacających wiedzę na temat funkcjonowania 
psychicznego i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
organizowanie cotygodniowych spotkań integracyjnych amazonek, umożliwiających wymianę doświadczeń i 
informacji;
zorganizowanie grupy wsparcia amazonek w formie spotkań w małych grupach, umożliwiających uzyskanie pomocy i 
wsparcia w sytuacji kryzysu emocjonalnego od przeszkolonych ochotniczek Stowarzyszenia;
zorganizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych oraz wycieczek krajoznawczych takich jak: uroczysty 
Dzień Kobiet, Spotkanie sierpniowe, Uroczystość wigilijna z udziałem zaproszonych gości, wycieczka do Kruszwicy i 
Inowrocławia, udział w Ogólnopolskim Spotkanie Amazonek w Częstochowie, wspólne wyjścia na spektakle teatralne 
i koncerty;
udział amazonek w kursach i szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Amazonek 
w Poznaniu;
koordynacja pracy ochotniczek, które pełnią dyżury w siedzibie Stowarzyszenia oraz prowadzą działania 
informacyjne i wspierające wśród pacjentek oddziałów onkologicznych toruńskich szpitali;
opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych oraz propagowanie działalności Stowarzyszenia w 
społeczeństwie;
prowadzenie przez ochotniczki Stowarzyszenia wykładów i szkoleń na temat profilaktyki nowotworowej w szkołach, 
zakładach pracy oraz mediach lokalnych;
włączanie się do wszystkich regionalnych akcji informacyjnych na rzecz wczesnego wykrywania, profilaktyki i 
leczenia raka piersi, współpraca z Unią Federacji Amazonek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z 
Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Amazonek.
W roku 2019 Toruńskie Stowarzyszenie Amazonek realizowało zadanie publiczne pod nazwą: Rehabilitacja 
psychofizyczna kobiet po chorobie nowotworowej piersi dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

88

0
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie ma

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

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego w 2019 roku była wszechstronna pomoc 
kobietom niepełnosprawnym z powodu przebytej 
choroby raka piersi oraz popularyzowanie w 
społeczności lokalnej wiedzy na temat profilaktyki, 
wczesnego wykrywania, leczenia i rehabilitacji choroby 
nowotworowej. Formy prowadzenia działań to:
    • gimnastyka ogólnorozwojowa dla amazonek;
    • rehabilitacja ruchowa na basenie dla amazonek;
    • masaże limfatyczne i indywidualne zabiegi 
fizjoterapeutyczne dla amazonek;
    • wykłady i warsztaty psychoedukacyjne oraz 
spotkania grupy wsparcia dla amazonek;
    • spotkania integracyjno – informacyjne dla 
amazonek;
    • wykłady, szkolenia i akcje informacyjne na temat 
choroby nowotworowej, prowadzone przez Ochotniczki 
wśród społeczności lokalnej;
    • wizyty Ochotniczek na oddziałach onkologicznych w 
szpitalach toruńskich i wspieranie kobiet operowanych z 
powodu raka piersi;
    • udział amazonek w szkoleniach i konferencjach 
organizowanych przez Ogólnopolską Federację 
Stowarzyszeń Amazonek;
    • udzielanie wywiadów w mediach lokalnych oraz 
druk i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych na 
tematy związane z chorobą nowotworową piersi i 
działalnością Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonek.

8 000,00 zł
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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) 42 880,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40 781,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 038,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 60,26 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

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 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku 
publicznego w 2019 roku było:
    • organizowanie integracyjnych spotkań 
okolicznościowych, takich jak: Dzień Kobiet, 
spotkanie sierpniowe przy muzyce, Wigilia z 
udziałem zaproszonych gości;
    • organizowanie wspólnych wyjść na imprezy 
kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy;
    • organizowanie wycieczki turystycznej do 
Kruszwicy i Inowrocławia: zwiedzanie Opactwa 
oraz Mysiej Wieży w Kruszwicy, rejs statkiem po 
Jeziorze Gopło, spacer pod tężniami oraz rosarium 
w Inowrocławiu;
    • organizacja corocznego wyjazdu na 
Ogólnopolskie Spotkanie Klubów Amazonek w 
Częstochowie – przejazd, nocleg, dwudniowy 
pobyt;
    •  współpraca z Klubem Amazonek w 
Ciechocinku przy organizacji wyjazdu turystyczno – 
integracyjnego do Zakopanego.

1 000,00 zł
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9 775,90 zł

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 9 775,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9 166,23 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. 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)

37 961,97 zł

2 038,00 zł

0,00 zł

590,30 zł

0,00 zł

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.

1 Wkład własny w realizację zadania publicznego: Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi

6 906,91 zł

2 Delegacje i szkolenia organizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Amazonek 2 259,32 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 22 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 40 590,27 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 289,89 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
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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

1.2. 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

88 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)

14 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 3 260,68 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 260,68 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)

135,86 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

1 520,00 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

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

Nie ma

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Hanna Marczewska - Prezes 
Sylwia Konieczna-Tajchman - 

Wiceprezes
Irena Jarząbek

Grażyna Klonowska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-07

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