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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PIASTOWSKA Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-556 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-833-36-65

Nr faksu 61-833-36-65 E-mail 
amazonki@amazonki.poznan
.pl

Strona www www.amazonkifederacja.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63424004100000 6. Numer KRS 0000027259

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

Krystyna Wechmann Prezes TAK

Łucja Werblińska Wiceprezes TAK

Jadwiga Krupa Sekretarz TAK

Janina Jackowiak Skarbnik TAK

Wiesława Kunicka Członek Zarządu TAK

Elżbieta Markowska Członek Zarządu TAK

Beata Tietz 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alicja Tomczyk Przewodnicząca TAK

Jolanta Frąckiewicz Członek TAK

Anna Ziemiańska Członek TAK

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 6 Statutu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” (w skrócie 
nazywanej dalej Federacją)  „celem stowarzyszenia jest wszechstronne 
działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi”.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem 
piersi.

§ 7
Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek 
ochotniczek – kluby zaś samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, 
organizują oraz finansują warsztaty z zakresu rehabilitacji psychofizycznej.

§ 8
W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1. tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i 
samopomocy;
2. reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi;
3. udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi 
będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
4. programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w 
skali kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń 
merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów);
5. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka 
piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
6. przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi 
centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za 
organizację zdrowia publicznego;
7. włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz 
rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi;
8. podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi 
możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
9. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki 
z rakiem piersi o pokrewnych działaniach;
10. podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z 
władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, 
zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i 
niepełnosprawnych;
11. wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, 
ulotek itp;
12. zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających 
realizację celów statutowych;
13. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie 
imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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§ 9
1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej ochotniczek.
2. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać 
pracowników.
3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z 
działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Federacji.
4. Federacja może prowadzić działalność pożytku publicznego 
nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych osób
b) działalności charytatywnej
c) ochrony i promocji zdrowia
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonym zwolnieniem z prac
f) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw
g) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku
h) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami
j) promocji i organizacji wolontariatu
5. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest 
przeznaczony na cele statutowe Federacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizowała wszystkie założone na 2017 rok projekty zgodne z 
celami statutowymi i przyjętym planem działania na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 22  
kwietnia 2016 roku w Poznaniu.
Realizując zadania statutowe Zarząd Federacji zorganizował:
1. Odbyło się szkolenie edukacyjne dla 60 Amazonek z całej Polski, w kwietniu 2017 r. w Poznaniu. 
2. Centralne szkolenie Liderek, w zakresie Edukacji Zdrowotnej , które odbyło się w terminie 29 sierpnia 
do 2 września 2017 r. w Sierakowie. Podczas szkolenia w Ośrodku KAMA  przeprowadzono wykłady dla 
liderek zrzeszonych w Klubach Amazonek i dotyczyły przede wszystkim zawansowanego raka piersi 
aktywizacji fizycznej w chorobie nowotworowej.
3. Szkolenia dla Liderek w zakresie Zarządzania odbyły się w Poznaniu w dniach 7-11 kwietnia 2017 r. i  
w Wągrowcu w terminie 25 – 29 września 2017 r.
 Były też warsztaty dotyczące aktywizacji seniorek.
4. Odbyło się  7 szkoleń dla ochotniczek II stopnia w następujących miastach: w Poznaniu, Krakowie, 
Krasnobrodzie i Olsztynie oraz 3 szkolenia dla ochotniczek I stopnia w Łodzi, Poznaniu i Gdańsku.
Ogółem zostało przeszkolonych 185  ochotniczek.
5. Odbyło się jedno szkolenie dla rehabilitantów w Poznaniu, we wrześniu 2017 r. Udział w szkoleniach 
wzięło w sumie 20 rehabilitantów współpracujących ze  stowarzyszeniami Amazonek. Szkolenia 
poprowadzili dr Magdalena Górska – Doś i dr Janusz Doś.
6. Tradycyjnie dla Liderek odbyło się szkolenie również w ramach Zarządzania w dniach 06 - 10 grudnia 
2017 r. w Sierakowie połączone z opłatkiem. Tematy wiodące szkolenia to  Zarządzanie, a także 
edukacja nt. kampanii ”Jest jak Jest-mam wybór”. Nie zabrakło zajęć z psychoonkologii, a ich celem było 
przekazanie wiedzy i przedstawienie umiejętności praktycznych z zakresu dynamiki choroby 
nowotworowej i adaptacyjnych i dezadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z nią, potrzeb i oczekiwań 
osoby chorej onkologicznie. 
 Krystyna Wechmann przedstawiła projekt kampanii na rok 2018 – „Jest jak Jest – mam wybór” oraz 
strategię działań na lata 2018-2020.

Wszystkie warsztaty i szkolenia zarówno ochotniczek, liderek jak i profesjonalistów (rehabilitantów) 
prowadzone były przez długoletnich doradców Federacji oraz lekarzy z nami współpracujących.
Aktualnie w ramach wolontariatu pracuje według szacunkowych danych Federacji 1260 ochotniczek 
Amazonek na terenie całego kraju.
Możliwości finansowe, jakimi dysponowała Federacja w zakresie szkoleń w roku 2017 pozwoliły na 
pełną realizację planów i założeń.
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Wszystkie powyższe działania edukacyjne były w znacznym stopniu dofinansowane przez PFRON w 
ramach projektu „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” oraz przez Ministerstwo Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej program ASOS 2017 w ramach projektu pn. „Aktywne Seniorki”.

 Poza organizacją szkoleń i warsztatów podobnie jak w roku ubiegłym wydany został poradnik 
„Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi - Poradnik” w nakładzie 29,5 tysięcy egzemplarzy. 
Wydano również 29,5 tysięcy płyt DVD „Rak piersi – rehabilitacja w leczeniu”, która stanowi 
uzupełnienie Poradnika. Poradnik oraz płyty DVD otrzymały wszystkie kluby, w których działają sekcje 
ochotniczek docierających do wszystkich szpitali onkologicznych w kraju, rozdając go bezpłatnie 
pacjentkom krótko po zabiegu.
 Wydany został Poradnik psychologiczny dla kobiet z rakiem piersi „Nie jesteś sama” w ilości 29,5 
tysięcy szt. oraz płyta DVD „Wewnętrzna moc” także w ilości 29,5 tysięcy sztuk. Otrzymały je wszystkie 
kluby wiodące i będą służyły kobietom potrzebującym wsparcia psychicznego.
Wydrukowane zostały  ulotki o samobadaniu piersi w ilości 40 tysięcy szt.
 Szkolenia oraz dodruk Poradnika i druk płyt DVD zostały w znacznym stopniu sfinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych oraz 
środków od sponsorów.
Funkcjonuje strona Federacji: www.amazonkifederacja.pl
Nadal jednym z głównych priorytetów naszych działań był patronat nad portalem społecznościowym 
dotyczącym raka piersi AMAZONKI.NET. – umieszczono 36 artykułów ekspertów z różnych dziedzin 
nauk medycznych. Prowadzenie strony i portalu zostało dofinansowane przez PFRON.
  
W 2017 roku odbyło się 7 Trekkingów Amazonek w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON pn. 
,,Razem przez góry -zdobywamy tysięczniki”. Organizatorem było Poznańskie Towarzystwo 
,,Amazonki”. Odbywały się w Gierałtowie Starym, Karpaczu, Świeradowie Zdroju i  Zakopanem o 
Iwoniczu Zdroju. Wzięło w nich udział 257 uczestniczek z różnych miejsc Polski.
   Również z projektu poznańskich Amazonek realizowaliśmy Kampanię ,, Jest jak Jest – Sprawna Ja”, w 
której wzięło aktywny udział 800 Amazonek, a jako widzowie przeszło dwa tysiące. Mityngi w ramach 
tej Kampanii  połączone były  z Jubileuszami miejscowych Klubów i odbyły się w Sierakowie Wlkp. ( 28-
30.8.2017), w Gdańsku (18-20.9.2017), w Warszawie (25-27.9.17) i w Częstochowie (6-8.10.2017). Ten 
ostatni Mityng połączony był z Ogólnopolską  Pielgrzymką Amazonek na Jasną Górę.
       Po raz kolejny odbyły się dwa Plenery Artystyczne w Sierakowie (21-26.8.2017)  i Wągrowcu (3-
8.9.2017) w ramach projektu „Artystyczny świat Amazonek”, realizowanego przez Federację, 
dofinansowanego ze środków PFRON, w którym wzięło udział 90 Amazonek.
Pozostałe działania statutowe, w tym edukacyjne, były finansowane z uzyskanych funduszy od 
sponsorów (Roche Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp.  z o.o., Pierre Fabre Medicament Sp. z o.o., 
Athena Cosmetics, Amoena Polska Sp. z o.o.,  Euro Fryz Sp. z o.o.,  oraz odpisów 1% od podatku 
dochodowego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

 Przez cały rok współpracowaliśmy z Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, 
Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Europejską 
Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Społeczną Fundacją „Ludzie dla Ludzi”, Ministerstwem Zdrowia  
oraz Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uczestnicząc licznie w konferencjach i 
szkoleniach edukacyjnych. Szczególnie ważne konferencje to udział przedstawicielek Federacji  w 
Kampanii Społecznej ,,Choroba-pracuj z nią”, „Jest jak Jest – mam Wybór” .   Liczne uczestnictwo 
Amazonek w XII Forum Pacjentów z okazji Światowego Dnia Chorego organizowanego przez Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z udziałem Ministra Zdrowia oraz liczny udział ekspertów i liderów 
w delegacji w Kancelarii Prezydenta.
Liczny udział prezesa i wiceprezesa Zarządu w konferencjach, posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia 
oraz podkomisji dotyczącej Raka piersi i Praw Pacjenta.
Rozmowy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spowodowały korzystne zmiany 
dotyczące udziału Amazonek w rehabilitacji dofinansowanej przez PFRON z lekkim stopniem 
niepełnosprawności.
Rozmowy w Radzie Ministrów z panią Premier Beatą Szydło przy znacznej pomocy pani minister Beaty 
Kempy, prowadziliśmy w sprawie pogarszających się z roku na rok obniżeń stopni niepełnosprawności , 
czy w ogóle ich likwidacji. Sprawa jest w toku.
W dniach 11 – 14 września  2017 r., w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego  odbyła się XXIII 
Ogólnopolska Spartakiada Amazonek zorganizowana przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”. Po 
konkurencjach sportowych Amazonki ścigały się w trekkingu górskim. W całej imprezie wzięło udział 77 
osób z całej Polski w tym 30 z Poznania.
 W dniach 6 - 8 października Amazonki z całej Polski uczestniczyły w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce na 
Jasną Górę, organizowaną przez Częstochowskie Amazonki. Pielgrzymka zgromadziła około 9-10 tysięcy 
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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)

0

207

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

osób. Motto Pielgrzymki : ,,Amazonki – cenny diament w koronie Matki Bożej ”. Honorowym gościem 
Koncertu Jubileuszowego przed Pielgrzymką była małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda
 
 Wiele stowarzyszeń Amazonek z Polski organizowało w październiku – miesiącu szansy, liczne imprezy 
profilaktyczne nt. raka piersi w różnych formach takich jak: konferencje, marsze, wystawy itp. W 2017 
r. Federacja kontynuowała kampanię „Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi” organizując m.in. spotkania dla 
VIP-ów połączone z aukcją charytatywną na rzecz lokalnych stowarzyszeń Amazonek oraz warsztaty 
wizażu i stylizacji w różnych miastach na terenie całego kraju. Udział w spotkaniach wzięły Amazonki z 
lokalnych stowarzyszeń oraz znane osoby ze świata mediów, biznesu i kultury.  Wysyłałyśmy do klubów 
Amazonek – na zamówienie ulotki dotyczące samobadania piersi oraz wystawy fotografii Amazonek. 
Zgodnie za statutem odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Federacji oraz 1 Walne Zgromadzenie 
Członków Federacji. 
Zarząd Federacji starał się interweniować i załatwiać wszystkie kierowane do niego w listach i 
telefonach prośby związane między innymi z dostępnością do nowoczesnego leczenia, szczególnie 
dotyczących braku refundacji nowoczesnych leków dotyczących hormonozależnego  HER 2 ujemnego  
raka piersi czy innymi trudnościami administracyjnymi.
Kilkakrotnie uczestniczyłyśmy w Ministerstwie Zdrowia w rozmowach w sprawie dostępu do leczenia 
przede wszystkim w zaawansowanym raku piersi i rozporządzenia dotyczącego powstania ośrodków 
Breast Unit. W lipcu 2016  Pertuzumab i Herceptyna znajdowały się na liście leków refundowanych, a 
powstanie Breast Unit nabrało rumieńców i pod koniec roku 2016 prace nad rozporządzeniem były 
bardzo zawansowane i trwają do dzisiaj. 
Złożyliśmy wnioski do PFRON i w ramach FIO , w których  wnioskowaliśmy o dofinansowanie 
wydawnictw oraz plenerów artystycznych i szkoleń w 2018 roku. Będziemy na bieżąco monitorować 
ogłaszane konkursy i wnioskować o dofinansowanie na 2018 rok.
Pod koniec 2017 roku został zaakceptowany 3-letni wniosek ze środków unijnych na szkolenia w 
zakresie stanowienia prawa.
Federacja brała czynny udział w negocjacjach procedur konkursowych w PFRON w ramach ogłoszonych 
w 2017 roku konkursów 1 i 2, zgłaszając swoje uwagi i propozycje, część uwag została przyjęta. 
Na koniec 2017 roku Federacja zrzesza 207 Klubów.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja prowadziła 
szkolenia dla kobiet po 
leczeniu raka piersi: 
szkolenia ochotniczek – 
wolontariuszek, które 
odwiedzają chore 
kobiety przy łóżkach 
szpitalnych oraz 
wspierają bezpośrednio 
w lokalnych klubach 
nowe członkinie. 
Wolontariuszką może 
zostać kobieta, u której 
od zakończenia leczenia 
upłynęły min. 2 lata i 
która posiada określone 
predyspozycje 
osobowościowe. Nad 
rekrutacją do 
wolontariatu czuwają 
psycholodzy w 
lokalnych klubach.
Szkolenia liderek są 
przeznaczone dla 
Amazonek, które 
aktywnie działają na 
rzecz organizacji 
klubów, które 
organizują sekcje 
wolontaryjne 
Ochotniczek, działają 
aktywnie w zakresie 
edukacji prozdrowotnej 
w lokalnych 
stowarzyszeniach.

94.99.Z

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

Druk: MPiPS 6
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ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzone były 
działania edukacyjne w 
zakresie podnoszenia 
wiedzy na temat 
profilaktyki zdrowotnej, 
w szczególności 
prowadzenia 
aktywnego i zdrowego 
trybu życia, jako 
podstawowego 
elementu zapobiegania 
chorobom, w tym 
społecznym i 
nowotworowym. 
Prowadziłyśmy 
szkolenia w zakresie  
nowoczesnych metod 
leczenia i 
diagnozowania raka 
piersi, przy udziale 
wysokiej klasy 
specjalistów z dziedziny 
onkologii, rehabilitacji i 
psychologii. 
Prowadziłyśmy 
działania  edukacyjne 
skierowane do ogółu 
społeczeństwa, w 
szczególności do 
Amazonek ale także 
kierowane do 
młodzieży ponad 
gimnazjalnej, 
studentów, zdrowych 
kobiet i mężczyzn, 
lekarzy, itp.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

promocja i organizacja 
wolontariatu

Federacja Stowarzyszeń 
„Amazonki” prowadziła 
działania związane z 
organizacją i 
wspieraniem 
wolontariatu kobiet po 
leczeniu raka piersi. 
Prowadziłyśmy 
warsztaty dla 
działających już 
Ochotniczek – 
warsztaty drugiego 
stopnia, podczas 
których czynne 
wolontariuszki 
poddawane są 
superwizji oraz mają 
okazję doskonalić swoje 
umiejętności 
nieprofesjonalnego 
wspierania pod okiem 
doświadczonego 
psychoonkologia. Jedną 
z najważniejszych 
kwestii jest utrzymanie 
standaryzacji 
wolontariatu na terenie 
całego kraju na 
wysokim poziomie, tak 
aby Ochotniczki 
docierały do jak 
największej ilości 
nowooperowanych 
kobiet  i aby w 
miastach, gdzie 
operowane są kobiety 
działały kluby 
Amazonek prowadzące 
sekcje Ochotniczek.  
Federacja realizuje stały 
nadzór nad 
działalnością lokalnych 
sekcji Ochotniczek oraz 
jakości działań liderek 
w poszczególnych 
klubach.

94.99.Z
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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

Organizacja prowadziła 
szkolenia dla kobiet po 
leczeniu raka piersi: 
szkolenia ochotniczek – 
wolontariuszek, które 
odwiedzają chore 
kobiety przy łóżkach 
szpitalnych oraz 
wspierają bezpośrednio 
w lokalnych klubach 
nowe członkinie. 
Wolontariuszką może 
zostać kobieta, u której 
od zakończenia leczenia 
upłynęły min. 2 lata i 
która posiada określone 
predyspozycje 
osobowościowe. Nad 
rekrutacją do 
wolontariatu czuwają 
psycholodzy w 
lokalnych klubach.
Szkolenia liderek są 
przeznaczone dla 
Amazonek, które 
aktywnie działają na 
rzecz organizacji 
klubów, które 
organizują sekcje 
wolontaryjne 
Ochotniczek, działają 
aktywnie w zakresie 
edukacji prozdrowotnej 
w lokalnych 
stowarzyszeniach.
Federacja Stowarzyszeń 
„Amazonki” prowadziła 
warsztaty edukacyjne 
dla Amazonek, plenery 
artystyczne dla 
Amazonek.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9
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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) 1,102,063.43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,079,997.42 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,526.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 12,540.01 zł

12,400.00 zł

312,390.00 zł

0.00 zł

429,320.88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 260,270.00 zł

36,030.00 zł

0.00 zł

224,240.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9,472.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 754,110.88 zł

Druk: MPiPS 10

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 78,209.95 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 188,314.11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 9,472.60 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: 1,066,927.80 zł 9,472.60 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

891,683.31 zł 9,472.60 zł

9,526.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

165,718.49 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Organizacja szkoleń dla Amazonek 8,063.61 zł

2 Organizacja warsztatów artystycznych dla Amazonek 1,408.99 zł

1 Podatnicy wskazywali ogólne cele statutowe 9,472.60 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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 11



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: dochód zwolniony

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

207.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

64.00 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

64.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 258,506.00 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 258,506.00 zł

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

258,506.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 258,506.00 zł

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)

3,469.77 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

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)

456.33 zł

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  OKw 
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

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)

2.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

3,780.00 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)

wynagrodzenia członków Zarządu nie dotyczą 
wynagrodzenia za pełnione w Zarządzie funkcje, ale za 
pracę przy realizacji projektów - za konkretne związane z 
tym obowiązki wynikające z realizacji tych projektów.

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)

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

1 Wydawnictwa 
rehabilitacyjne dla 
Amazonek

wydanie materiałów o 
charakterze rehabilitacyjnym 
dla niepełnosprawnych 
Amazonek na dwóch nośnikach: 
drukiem i na nośniku 
elektronicznym (płyty DVD), 
stanowiące konieczne, 
bezpośrednie wsparcie dla osób 
zmagających się z chorobą 
nowotworową raka piersi, 
rozdawane bezpłatnie na 
oddziałach onkologicznych w 
szpitalach oraz w klubach 
Amazonek.

Wojewoda Wielkopolski 26,700.00 zł

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

3,200.00 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)

2 Świadoma i Aktywna Głównym celem projektu było 
wykształcenie/zwiększenie 
świadomości i wiedzy w 
zakresie wtórnej profilaktyki 
raka piersi i profilaktyki raka 
szyjki macicy u Amazonek. 
Celem było także wykształcenie 
prawidłowych postaw dbałości 
o zdrowie po przebytej 
chorobie raka piersi.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu ze środków 
PFRON

50,000.00 zł

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

1 Wydawnictwa dla Amazonek Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji w zakresie działań 
kierowanych do osób z rakiem 
piersi, w szczególności 
dotyczących rehabilitacji 
psychofizycznej i leczenia osób 
z rakiem piersi oraz dotyczących 
działalności środowiska 
Amazonek -  z wykorzystaniem 
różnych sposobów publikacji: 
drukowanych tradycyjnie, na 
nośnikach elektronicznych i 
wydawnictw internetowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

276,620.88 zł

2 Artystyczny Świat Amazonek Celem projektu jest rozwinięcie 
aktywności społeczno-
artystyczno-kulturalnej 
niepełnosprawnych Amazonek, 
które amatorsko uprawiają 
sztukę plastyczną, poprzez 
uczestnictwo w 
zorganizowanych przez 
Federację dwóch wyjazdowych 
integracyjnych plenerach 
plastycznych, których efektem 
będzie, m.in. stworzenie 
mobilnej galerii obrazów i prac 
plastycznych Amazonek.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

102,500.00 zł

3 Profesjonalizacja działań 
klubów Amazonek

Poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia 
Amazonek poprzez organizację 
szkoleń i warsztatów dla osób 
działających aktywnie na rzecz 
Amazonek, w celu 
wykształcenia, zwiększenia i 
doskonalenia ich
kompetencji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

50,200.00 zł
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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)

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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 1

4 Aktywne Seniorki Głównym celem projektu jest 
zwiększenie aktywności i 
kompetencji Amazonek60+-, 
działających na rzecz innych 
niepełnosprawnych seniorek 
oraz pozostałych kobiet z 
rakiem piersi stowarzyszonych 
w klubach Amazonek w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

195,180.00 zł

5 Profesjonalizacja działań 
klubów Amazonek

Celem projektu jest rozwój 
potencjału organizacyjnego: 
ludzkiego i instytucjonalnego w 
wybranych stowarzyszeniach 
Amazonek zrzeszających 
kobiety z rakiem piersi, 
przynależnych do naszej 
Federacji, które wezmą udział w 
projekcie.
Celami szczegółowymi są 
edukacja i zwiększenie 
kompetencji u Amazonek – 
wolontariuszek Ochotniczek 
oraz liderek organizujących 
kluby Amazonek, a także u 
rehabilitantów pracujących w 
klubach Amazonek.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

90,510.00 zł
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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

KRYSTYNA WECHMANN - 
PREZES

ŁUCJA WERBLIŃSKA – 
WICEPREZES

Data wypełnienia sprawozdania
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