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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica KARTEZJUSZA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-480 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-424-47-42

Nr faksu E-mail zonkil@zonkil-amazonki.pl Strona www www.zonkil-amazonki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-27

2004-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01619104500000 6. Numer KRS 0000035029

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

Barbara Cytrynowska prezes TAK

Wanda Grzegorczyk wiceprezes TAK

Elżbieta Jędrzejewska skarbnik TAK

Małgorzata Wesołowska sekretarz TAK

Maria Szopa członek TAK

Ewa Tarnowska 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

Marta Grajek przewodnicząca TAK

Maria Kacprowicz członek TAK

Ewa Pawełczyk członek TAK

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŻONKIL WARSZAWA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są działania na rzecz:
1) kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi
2) edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.
 Rehabilitacja -celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja 
psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi, jak również na działaniu na 
rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej opartej na 
zasadzie samopomocy.
Profilaktyka -prowadzenie woluntarystycznie Klubu Wsparcia i Integracji:
dyżury wolontariuszek stowarzyszenia  przy Telefonie Zaufania
spotkania grupy wsparcia, cykliczne spotkania  integracyjne,
warsztaty terapii zajęciowej indywidualne i grupowe,
wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe.
Edukacja- wykłady edukacyjne, zdrowotne,podniesienie świadomości 
społecznej-prelekcje, spotkania z kulturą - wyjścia do teatrów.Udział w 
festynach, kiermaszach  organizowanych w Dzielnicach m.st.Warszawy na 
rzecz mieszkańców. Udział w warsztatach, szkoleniach edukacyjnych.
Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Sposób realizacji celów statutowych organizacji poprzez zadania publiczne 
w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2)działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3)działań na rzecz osób starszych;
4)promocji i organizacji wolontariatu;
5)organizowania akcji charytatywnej;
6)organizowanie grup wsparcia i samopomocy;
7)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
8)organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na 
temat zapobiegania i zwalczania choroby nowotworowej;
9)organizowanie rehabilitacji leczniczej;
10)organizacji warsztatów terapii psychologicznej;
11)poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez 
rehabilitację i terapię;
12)zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania 
raka piersi, leczenia i rehabilitacji;
13)redagowania i wydawania materiałów edukacyjnych, broszur, 
poradników, plakatów;
14)integracji społecznej tj. udzielanie pomocy osobom indywidualnym 
oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej w powrocie do pełnienia ról 
społecznych oraz poniesieniu kwalifikacji zawodowych;
15)działań rehabilitacyjnych w sferze kulturalno-artystyczno-sportowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Stowarzyszenie amazonek Żonkil Warszawa zrealizowało założone na 2020 projekty zgodnie z celami statutowymi i przyjętym 
planem działania na Walnym Zgromadzeniu . Realizując zadania statutowe Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dla kobiet po 
operacji raka piersi działania poprawy zdrowia psychicznego jak i fizycznego oraz działania na rzecz ochrony  i promocji zdrowia 
oraz profilaktyki zdrowotnej, oparte na zasadzie samopomocy.Zaplanowane działania były skierowane do kobiet po operacji 
raka piersi i ich potrzebom wynikających z powikłań pooperacyjnych, obrzęki ręki operowanej, wady kręgosłupa, złego stanu 
psychicznego.
Rehabilitacja obręczy barkowej i wady kręgosłupa po mastektomii ( 5 osób x 7 masaży x 8 miesięcy) -w okresie 
sprawozdawczym wykonano łącznie 315 masaży Usprawniono częściowo przykurcze ręki wystającej łopatki, 
rozciągnięto,rozciągnięto stawy barkowe co w dużej mierze przyczyniło się do poprawy stanu fizycznego, poczucia estetyki i 
komfortu życia kobietom po operacji raka piersi.
Gimnastyka z elementami jogi- profesjonalne  ćwiczenia prowadzone przez instruktora, dostosowane dla usprawnienia 
ograniczeń ruchowych kobiet po operacji raka piersi.W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 32 zajęcia x 1,5 godz.
Terapia manualna obrzęku limfatycznego narządu ruchu-  w okresie sprawozdawczym wykonano  łącznie 282 
masaże.Uczestnikom zadania poprawiano częściowo sprawność ruchową, zlikwidowano stany  zapalne i dolegliwości bólowe po 
chemioterapii , radioterapii hormonoterapii.
Wynajęcie lokalu na siedzibę stowarzyszenia - działalność Klubu Wsparcia i Integracji  dla kobiet po operacji raka piersi i ich 
rodzin.Do Klubu Wsparcia jest dostęp windą dla osób niepełnosprawnych. Lokal wyposażony jest w komputer i 2 drukarki, 
krzesła stoliki, biblioteczka,drobny sprzęt rehabilitacyjny.
Warsztaty terapii zajęciowej z terapeutą -spotkania grupy wsparcia, tematy spotkań zgodnie z potrzebami kobiet po przebytej 
chorobie. Uczestniczki warsztatów wprowadziły zmiany w swoim życiu na które do tej pory nie miały odwagi z obawy przed  
oceną otoczenia Zdobyły wiedzę nt. jak niezbędne jest dla zdrowia prawidłowe odżywianie. Poznały techniki radzenia sobie ze 
stresem w codziennym życiu.
Klub Wsparcia prowadzą woluntarystycznie 4 razy w tygodniu w godz. 14:00-18:00 wolontariuszki stowarzyszenia. W Klubie 
organizowane są cykliczne spotkania  kobiet o tych samych problemach zdrowotnych. Jest to  miejsce przyjazne  dla kobiet 
potrzebujących porady i pomocy . Zakupiono drobny sprzęt rehabilitacyjny dla członkiń uczestniczących na zajęcia 
usprawniające. 
4 wykłady edukacyjne z prelegentem -jak dbać o zdrowie po chorobie nowotworowej.
Zajęcia usprawniające pilates dla kobiet po operacji raka piersi z instruktorem 3 razy w tygodniu x 1 godz.odbyło się łącznie 97 
zajęć.
Zajęcia usprawniające pilates na sali gimnastycznej wyposażonej w drabinki, piłki, materace sprzęt wykorzystany podczas zajęć. 
Zajęcia pilates  prowadziła wykwalifikowana instruktora przeszkolona w pracy z amazonkami.Odbyło się łącznie 97 zajęć. 
Uczestniczki projektu poprawiły kształtowanie siły i wytrzymałość mięśni w warunkach obciążenia stawów.
Została podniesiona sprawność fizyczna poprzez różnorodne ćwiczenia, które poprawiły kobietom układ krążenia i 
oddychania.Zwiększyła się ich odporność na stres, podwyższyła się ich samoocena po ciężkich przeżyciach choroby i 
pooperacyjnych powikłaniach. Wspólne ćwiczenia zintegrowały społeczność kobiet o tych samych lub podobnych problemach 
zdrowotnych.
Zajęcia aqaerobik na basenie odbywały się raz w tygodniu x 1 godzina w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st Warszawy Dzielnicy 
Bemowo. Łącznie odbyło się37 zajęć/ wejść na basen.Zajęcia prowadzone były w systemie :mały basen 1/2 godz. ćwiczenia z 
instruktorem przeszkolonym w pracy z amazonkami, duży basen wydzielony tor 1/2godz. doskonalenie pływania , łóżka 
wodne.Gimnastyka w wodzie aqaerobik podniosła sprawność fizyczną, zwiększono mobilizację do regularnego  i dokładnego 
wykonywania ćwiczeń. Zajęcia w wodzie cieszyły się dużą popularnością wśród kobiet o dużych ograniczeniach ruchowych, 
które nie mogły uczestniczyć w zajęciach na sali gimnastycznej. Uczestniczki mogły brać udział w kilku zaplanowanych 
działaniach.Z uwagi na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią COVID-19 w zajęciach jednorazowo mogła wziąć udział 
ograniczona ilość uczestników zadania.
Zorganizowanie świątecznej pomocy dla kobiet po operacji raka piersi, polegało na zorganizowaniu wieczoru wigilijnego i 
obdarowanie uczestników spotkania paczkami świątecznymi. Zamykający miniony rok spotkanie opłatkowe przed zbliżającymi 
się świętami Bożego Narodzenia, to jest  szczególny czas dla członkiń stowarzyszenia.Czas potrzeby bliskości i 
przyjaźni.Większość członkiń stowarzyszenia to emerytki, rencistki o niskich dochodach, które szczególnie potrzebują wsparcia i 
pomocy.Wiele z nich to osoby samotne.Chorym koleżankom, które nie mogły być na spotkaniu, wolontariuszki  odwiedziły w 
domach.W związku z COVID-19 i panującymi obostrzeniami, spotkanie odbyło się w kilku grupach. 
Programy dla kobiet po operacji raka piersi realizujemy od 22 lat. Są one wyjściem na przeciw potrzebom i oczekiwaniom 
kobiet będących po przebytej chorobie raka piersi, które bardzo potrzebują wsparcia i pomocy by  godnie żyć dalej.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

brak

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

69

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Rehabilitacja: gimnastyka pilates na sali, 
ćwiczenia relaksacyjne usprawniające z 
elementami jogi, terapia manualna obrzęku 
limfatycznego narządu ruchu, rehabilitacja 
obręczy barkowej i wady kręgosłupa, automasaż 
ręki operowanej, nauka samobadania piersi na 
fantomie.
Profilaktyka: Klub Wsparcia i Integracji- 
warsztaty terapii zajęciowej, grupy wsparcia, 
cykliczne spotkanie integracyjne,Telefon 
Zaufania. 
Edukacja:okolicznościowe spotkania w Wolskim 
Centrum Kultury, wykłady edukacyjne z 
prelegentem, prelekcje, spotkania z onkologiem, 
drukowanie ulotek 1%, kalendarzyków. 
Spotkania wolontariuszek,  dyżury w Klubie 
Wsparcia.

86,90.E 5 516,35 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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15 319,95 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93 540,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 120 104,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 111 737,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 8 366,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 878,00 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

76 830,00 zł

16 710,00 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
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2.4. Z innych źródeł 8 366,30 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 416,21 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 442,10 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 121 596,72 zł 10 442,10 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

104 856,00 zł 5 516,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 532,72 zł

208,00 zł 0,00 zł

1 Koszty statutowe 10 442,10 zł

1 koszty własne finansowania do projektów 2 707,64 zł

2 koszty własne działalność podstawowa nieodpłatna 2 808,71 zł

3 koszty administracyjne 4 925,75 zł

4 925,75 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 878,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 881,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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. 0,50 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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

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.
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5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

69 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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 700,00 zł

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

13 700,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

288,88 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

300,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

5 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

0 osób

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 13 700,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 700,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

670,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Wspieranie aktywności 
kobiet po mastektomii i 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów medyczno-
społecznych.

Wspieranie aktywności kobiet 
po operacji raka piersi poprzez 
działania rehabilitacyjne i 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów medyczno-
społecznych. Zaplanowane 
działania były wyjściem na 
przeciw potrzebom po 
przebytej chorobie 
nowotworowej i skutków 
ubocznych po chemioterapii i 
radioterapii. Poprawa jakości 
życia tych kobiet. Wzrost  
samodzielności i aktywności 
społecznej oraz częściową 
poprawę stanu fizycznego i 
psychicznego mieszkanek 
Warszawy członkiń 
stowarzyszenia.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
- Biuro Polityki Zdrowotnej.

71 030,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

670,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

300,00 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 Sport i rekreacja osób 
niepełnosprawnych.
Wspieranie aktywności 
kobiet po operacji raka 
piersi.

Projekt zakładał wspieranie 
aktywności fizycznej kobiet po 
operacji raka 
piersi.Prowadzenie 
różnorodnych działań 
sportowych gimnastyka 
usprawniająca, zajęcia 
aqaerobik na basenie były 
zachętą i motywacją do udziału 
w tych zajęciach kobiet op 
operacji raka piersi.Lepsze 
funkcjonowanie w życiu 
społecznym, zawodowym jak i 
prywatnym. Poprawa 
sprawności fizycznej jak i 
psychicznej pomogła chorym  
kobietom w powrocie do 
zdrowia.

Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy- Dzielnicy Bemowo.

16 710,00 zł

3 Organizowanie pomocy 
świątecznej dla kobiet po 
operacji raka piersi.

Zorganizowania spotkania 
wigilijnego oraz przygotowanie 
75szt paczek świątecznych dla 
kobiet po operacji raka piersi  
członkiń stowarzyszenia. 
Głównym celem było niesienie 
wsparcia psychicznego poprawy 
samooceny akceptacji siebie 
zmniejszenie stres i lęku o 
zdrowie. Pomoc w znalezieniu 
motywacji do walki o powrót do 
zdrowia i normalnego życia 
kobiet po chorobie.Wspólne 
kolędowanie w grupie odsunęło 
smutki i troski dnia 
powszedniego. W związku z 
COVID-19 spotkanie odbyło się 
w kilku mniej grupach

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
- Dzielnicy Wola -Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia.

5 800,00 zł
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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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 Wspieranie aktywności 
kobiet po mastektomii i 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów medyczno- 
społecznych.

Wspieranie aktywności kobiet 
po mastektomii poprzez 
działania psychologiczne, 
edukacyjne, rehabilitacyjne i 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów medyczno- 
społecznych. Zaplanowane 
działania były wyjściem na 
przeciw potrzebom kobiet po 
przebytej chorobie 
nowotworowej, poprawa 
jakości ich życia.Działania 
wpłynęły na wzrost 
samodzielności społecznej i 
zawodowej. Poprawa  stanu 
fizycznego i psychicznego 
członkiń Stowarzyszenia 
Amazonek Żonkil Warszawa 
mieszkanek Warszawy.

Biuro Polityki Zdrowotnej -Urząd 
M.st Warszawy

71 030,00 zł

2 Sport i rekreacja osób 
niepełnosprawnych. 
"Wspieranie aktywności 
kobiet po operacji raka 
piersi".

Zaplanowane w projekcie 
zadania to : gimnasta 
usprawniająca pilates na sali , 
zajęcia aqaerobik na basenie. 
udział w zajęciach miał na celu 
usprawnienie fizyczne kobiet po 
operacji raka piersi. 
Uczestniczki projektu poprawiły 
kształtowanie siły  i 
wytrzymałość mięśni w 
warunkach obciążenia stawów. 
Poprzez różnorodne ćwiczenia 
została podniesiona sprawność 
fizyczna. Wspólne ćwiczenia 
zintegrowały społeczność 
kobiet o tych samych lub 
podobnych problemach 
zdrowotnych.

Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Bemowo M. st. Warszawy

16 710,00 zł

3 Organizowanie pomocy 
świątecznej dla kobiet po 
operacji raka piersi.

Głównym celem było 
zorganizowanie spotkania 
wigilijnego. Niesienie wsparcia 
psychicznego, poprawy 
samooceny akceptacji siebie 
zmniejszenie stres i lęku o 
zdrowie. Pomoc w znalezieniu 
motywacji do walki o powrót do 
zdrowia i normalnego życia 
kobiet po chorobie.Wspólne 
kolędowanie w grupie odsunęło 
smutki i troski dnia 
powszedniego. W związku z 
COVID-19 spotkanie odbyło się 
w kilku mniej grupach

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
- Dzielnicy Wola -Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia.

5 800,00 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Cytrynowska  - prezes
Elżbieta Jędrzejewska - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-05
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