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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KOBIET  
PO LECZENIU RAKA PIERSI „AMAZONKI”  w  ZAMOŚCIU ZA ROK 2008 

opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdań zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. 

 
§ 2 
1. Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” 

ul. Kolegiacka 16 
22-400 Zamość 
 
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 13 grudzień 2003r. pod nr 0000070766 
(Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), 
od dnia 07.05.2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego, a od dnia 
14.07.2006r. dokonano zmiany nazwy organizacji (poprzednia nazwa  -Stowarzyszenie 
Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Zamościu, obecna nazwa Stowarzyszenie Kobiet po 
Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu. 
 
REGON  950324141 
 
Zarząd Stowarzyszenia – pięcioosobowy: 
• Jolanta Sprawka –Przewodnicząca 
• Dorota Nowosad – Wiceprzewodnicząca 
• Bogusława Sternik – Wiceprzewodnicząca 
• Jadwiga Dubas - Sekretarz 
• Irena Król – Skarbnik 

      
       

 
2. Celem Stowarzyszenia ( określonym w statucie  z dnia 21.06.2004r. z późniejszymi 

zmianami)  jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegającą na rehabilitacji kobiet 
po operacji raka piersi, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
- systematyczną rehabilitację psychofizyczną dla członkiń Klubu ( prowadzenie 

ćwiczeń 1 raz w tygodniu przez rehabilitanta, wykonywanie masaży 
przeciwobrzękowych 5 razy w tygodniu, spotkania z psychologiem indywidualne ( w 
miarę potrzeb) i grupowe (1 raz na miesiąc); 

- pracę „ochotniczek” – wolontariuszek w siedzibie Klubu (codziennie od 1000 do 1600) 
oraz w Poradni Onkologicznej w Zamościu (jeden razy w tygodniu po 2 godz.); 

- organizację szkolenia połączonego ze  zbiorowym wypoczynkiem i rehabilitacją –  na 
Roztoczu dla 42 członkiń Klubu; 

- uczestnictwo w imprezach o zasięgu ogólnopolskim – Pielgrzymka do Częstochowy 
(każdego roku uczestniczy 50 Amazonek); 

- wymianę doświadczeń między kobietami na płaszczyźnie międzynarodowej  poprzez 
współpracę z Klubami „Amazonek” Lwowa, Użgorodu, Schwäbisch Hall. 

- realizację zadań  z zakresu edukacji zdrowotnej poprzez organizację  spotkań lekarzy 
onkologów z młodzieżą szkół ponad gimnazjalnych oraz organizację konferencji z 
zakresu rehabilitacji przeciwobrzękowej skierowana do służb medycznych, 
chorujących kobiet i ich rodzin. 

-  
3. Stowarzyszenie prowadzi punkt zaopatrzenia  w protezy i gorsety dla kobiet po   
      amputacji piersi. W 2008r. popisano aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia    
      w  Lublinie na refundację protez. 
4. W ciągu roku 2008 podjęto następujące uchwały: 
 -     przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie działań statutowych           

                 (uchwała z dnia 17.01.2008) ; 
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- o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2008r (uchwała z dnia 10.03.2008); 
- o zabezpieczeniu przejazdu, noclegów i wyżywienia na warsztaty terapeutyczno – 

integracyjne w Majdanie Sopockim (uchwała z dn.11.07.2008); 
- o organizacji  spektaklu „Lewa – wspomnienie prawej”  oraz Pielgrzymki do 

Częstochowy w miesiącu październiku (uchwała z dnia 22.08.2008r.) 
- przygotowanie wniosków do Miejskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 

dotacje na rok 2009 na cykliczne zadania – obóz, pielgrzymka,(uchwała z dnia 
30.10.2008r). 

- organizacja spotkania opłatkowego w dniu 18.12.2008. (uchwała z dnia 23.10.2008.); 
- przygotowanie i złożenie oferty do Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację 

protez na rok 2009 (uchwała z dnia 03.11.2008.) 
- wpłaty 1%  w roku 2008 na rzecz opp przeznacza się na  koszty związane z 

przygotowaniem dokumentacji technicznej na ośrodek rehabilitacyjno  - 
terapeutyczny  w Starej Hucie ( uchwała z dnia 17.01.08) 
 

5. Przychody ogółem w kwocie zł   204.290,70 
Przychody Stowarzyszenia pochodzą: 
a/   ze składek członkowskich – 6.240,00, 
b/  dotacji celowych : 

– PFRON Lublin –  30.524,00 
– Starostwo Powiatowe Zamość – 2.500,00 
– Urząd Miasta Zamość – 18.200,00 
− FIO – 37.470,00 
− Stowarzyszenie Szkoła Liderów – 768,00 

c/  częściowej odpłatności uczestników za obóz rehabilit. – 221,00 
d/  częściowej odpłatności (wyżyw, noclegi) uczestn. Pielgrzymki – 2.352,00 
e/  częściowej odpłatności za karnety na basen – 806,00 
f)   częściowej odpłatności za wycieczkę w Sudety  - 3.150,00 
g/  stałego sponsoringu Zamojskich Zakładów Zbożowych –22.000,00 
h/    wpłaty 1% na rzecz opp – 34.492,02 
i/   darowizn  - 19.071,00 
j/   przychody punktu zaopatrzenia ortopedycznego – 26.426,99 
k/    odsetek bankowych – 69,69 

  
6. Koszty ogółem w kwocie zł 170.463,82: 

a/  koszty nieodpłatnej działalności statutowej: obóz rehabilitac. – 18.060,00,    
Pielgrzymka – 8.800,00, rehabilitacja fizyczna – 12.505,00, praca psychologa – 
1.000,00, koszty realizacji projektu UM Z-ść – 7.759,00, koszty realizacji projektu 
FIO– 19.610,00, koszty realizacji projektu PFRON  -18.660,00, koszty realizacji 
projektu Stowarzyszenie Szkoła Liderów – 768,00; 

b/  koszty odpłatnej działalności statutowej :obóz rehabilitac. – 2.524,00, Pielgrzymka –   
     2.356,53, rehabilitacja fizyczna – 6.715,00, praca psychologa – 1000,00, 
     koszty realizacji projektu  UM Zamość – 1.527,21, koszty realizacji projektu FIO -    
     527,38, koszty realizacji projektu PFRON – 3.767,12; 

     c/  pozostałe koszty realizacji zadań statutowych : koszt własny sprzedaży towarów w    
          punkcie zaop. ortoped. – 21.950,86, pozostałe koszty (Walne Zebranie, spotkanie   
          opłatkowe) – 4.661,96, koszty utrzymania szkoły w Starej Hucie – 4.682,74; 

d/ koszty administracyjne: 
- zużycie materiałów i energii – 6.944,62; 
- usługi obce (czynsz, opłaty telef. pocztowe) – 4.765,87; 
- amortyzacja – 2.405,33; 
- pozostałe koszty – 2.782,57. 

7. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu 
a/   pracownik administracyjny zatrudniony do prowadzenia biura  Stowarzyszenia i   

            punktu zaopatrzenia ortopedycznego ( praca w punkcie 3/4 etatu), pracownik  do 
 obsługi księgowej – ¼ etatu, na czas trwania projektu PFRON zatrudniono   
            koordynatora -  ½ etatu 

b/   łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – 14.193,81 
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      świadczenia na rzecz pracownika (ZUS pracodawcy) – 2.496,82 (w tym za obsługę   
      księgową – Irena Król – wynagr. brutto - 3150,00 ); 
c/   wypłacono wynagrodzenie brutto z tytułu obsługi projektu realizowanego przez     

            Stowarzyszenie  (Irena Król –   2290,00, Jolanta Sprawka – 1745,00, Jadwiga Dubas 
 -1034,00); 

d/    Stowarzyszenie nie udziela żadnych pożyczek. 
e/    kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  

             - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Zamościu – saldo na 31.12.2008r. 
               wynosi zł 24.526,46; 
             - Bank BISE SA w Zamościu – saldo na 31.12.2008r wynosi zł 34.698,66. 

f/   Stowarzyszenie nie było nabywcą obligacji, akcji ani innych papierów   
      wartościowych. 
g/    Stowarzyszenie nie było nabywcą nieruchomości. 
h/    Stowarzyszenie zakupiło laptop o wartości początkowej 2.300,01 (realizacja projektu          
       FIO - dotacja celowa). 
i/      Dla celów statystycznych Stowarzyszenie nie sporządziło innych sprawozdań. 

8. Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Stowarzyszenia „zleceniodawcą” 
9. Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 

ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych). 
Stowarzyszenie składa miesięczne deklaracje ZUS, VAT – 7, oraz roczne  PIT-4R,  
CIT –8. 
 

§ 3  W  roku 2008  nie były przeprowadzane w Stowarzyszeniu kontrole .  
 
       
 
 
Zamość, dnia 25.03.2009r.    Podpisy Członków Zarządu: 
    

1. ..........................   data .................. 

2. ..........................   data................... 

3. ..........................   data .................. 

4. ..........................   data .................. 

5. ..........................   data .................. 
 


	 Jolanta Sprawka –Przewodnicząca

