
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 2020-09-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina KĘTRZYN

Powiat KĘTRZYŃSKI

Ulica DWORCOWA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość KĘTRZYN Kod pocztowy 11-400 Poczta KĘTRZYN Nr telefonu 668300936

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-28

2009-06-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51964430700000 6. Numer KRS 0000219632

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

Iwona Fryc-Konkol prezes TAK

Maria Dudzik wiceprezes TAK

Urszula Witek skarbnik TAK

Bożena Lewkowiecz sekretarz TAK

Barbara Kąkol 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

Maria Muchlado przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Wierzbicka członek TAK

Wanda Drabarz-Karapuda członek TAK

KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

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)

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

n/d

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

SPRAWOZDANIE   Z    DZIAŁALNOŚCI    KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI    W   2019 ROKU
1. Styczeń 2019 - spotkanie karnawałowe  członkiń stowarzyszenia wraz z zaproszonymi gośćmi;
2. Luty  2019 – spotkanie integracyjne w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie z osobami niewidomymi ;
3.Marzec 2019 - uczestnictwo w „ Marszu przeciwko Przemocy”  zorganizowanego przez Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Kętrzynie; 
 spotkanie w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Szpitala Powiatowego na 
pogadance na temat  bezpieczeństwa seniorów:
4. Kwiecień  2019 – wyjazd w-ce prezesa pani Iwony Fryc-Konkol na Zebranie Walne Federacji Amazonek w 
Poznaniu oraz szkolenie ;
5. Maj 2019 – Zebranie Walne Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 
2018 r. oraz wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej; 
wyjazd  członkiń  stowarzyszenia na turnus rehabilitacyjny do  Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego  
„Anastazja” w Mielnie;
6. Lipiec 2019- udział w wernisażu i aukcji prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kętrzynie;
7. Sierpień 2019 – udział w Dniu Organizacji Pozarządowych;
8. Wrzesień 2019 – uczestnictwo w  III Powiatowych Targach Zdrowia, które odbyły się w Powiatowym Centrum 
Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kętrzynie;
9. Październik 2019 – zorganizowanie  i wyjazd na wycieczkę integracyjną do Wrocławia i Częstochowy ;
zorganizowanie po raz pierwszy  „Dnia Różowej Wstążki 2019r.”
10. Cały rok- prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej , uczestniczenie w gimnastyce korekcyjno- 
usprawniającej ;
11. Amazonki spotykają się dwa razy w miesiącu  w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w swojej siedzibie w 
Kętrzynie przy ul, Dworcowej 10, gdzie pełnione są również dyżury  w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w 
godzinach od 14-tej do 16-tej . Grupa koleżanek uczestniczy systematycznie w zajęciach gimnastycznych  
korekcyjno-rehabilitacyjnych z terapeutą w sali Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Moniuszki 1  organizowanej przez 
Urząd Miasta w Kętrzynie .

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

3500

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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

a.ścisła współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami 
zdrowia, b. prowadzenie rehabilitacji fizycznej i 
psychicznej po zabiegach mastektomii ułatwiających 
powrót do pełnego życia, c. organizowanie 
samopomocy w formie akcji „ochotniczek – 
wolontariuszek”, polegające między innymi na 
przeprowadzaniu rozmów przed i po amputacji piersi, 
d.nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z 
organizacjami o podobnej działalności, e. organizowanie 
prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów oraz 
materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych, 
f.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, g. 
organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy, 
i.tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu 
raka piersi, j.włączanie się w akcje związane z 
profilaktyką i diagnostyką,mające na celu wczesne 
wykrywanie raka piersi, k. organizowanie spotkań 
„problemowych”, towarzyskich, imprez kulturalnych 
turystycznych dla członkiń Towarzystwa, 
l.organizowanie szkoleń oraz spotkań z 
profesjonalistami o tematyce związanej z 
zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej, 
n.prowadzenie poradnictwa czynnego w formie 
telefonu zaufania, o.współpraca z instytucjami 
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz 
chorych i niepełnosprawnych, p.udział w imprezach 
organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi, 
q.pozyskiwanie środków na realizację zadań 
statutowych.

7 744,91 zł

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 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 306,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 806,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 25 500,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 405,00 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 7 806,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 744,91 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)

29 227,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 442,87 zł

8 016,09 zł

1 Maj - turnus rehabilitacyjny Mileno; październik – zorganizowanie  i wyjazd na wycieczkę 
integracyjną do Wrocławia i Częstochowy

7 744,91 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 16 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 38 686,93 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -5 380,83 zł
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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.

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

0 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

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: jako organizacja OPP korzysta ze zwolnienia w 
zakresie podatku dochodowego na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c ustawy 
o CIT i wskazanych w art.4 ustawy o działalności poż.publicznego i 
wolontariacie.

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
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34 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)

0 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 4 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 000,00 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)

0,00 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

0,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Kąkol- członek zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-25
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