Zie|onogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 20l0 roku.
Zielonogórskie Slow-arzvszenie Amazonek dziata od l994 roku. .jest zarejestrcxvanc
w Rcjestrze Stowarzyszeń nr 6ó9 w Sądzie Okręgowvm w Zie|one-j Ciórzc.
Na dzień 3l grudnia 20l0 skupiało 77 członków.
JcsteŚnly organizacją pożytku publicznego. Irricszczącą się w Zielone.i Ciórzc prz1'
ulicy Dąbrowskiego 35. Zarejestrowaną w Krajow;-'m Rejestrzc Sądowynl w Zie|onei Gtlr.zę
pod nr 0000158901 dnia 15.04.2003.
Stal1'styczny nr identyfi kacyjny rł. systemie RBGON 97 1 \93228.
organonr uprawnionym do reprczenlowania Stowarzyszenia jest Z,arząd. rr'skład kt(lrcgo
wchodza:
I . Wanda 1'yszkiewicz
2' Irena Łucyszyn
3. Anna Karolak
4. Llzbieta Krępa
5. Jadwiga KisieIcwska

6. .Ianina
7. I lalina

K|eirr
Tuliszka

prczcs
Z-ca prezesa

sekretarz
skarbnik
ozłonek

członek
członek

zam, Zie|ona Góra rrl. I)atorcgo l .5 8/7
z,am. 7'ic|ona Góra ul.Wypocz1'ne k22l2.5

zaln. Zielona Góra ul. Sta|f a 4/1 8
zam.7)c|ona (ióra ul. Skrajna 7/ló
zam. Zielona Góra
ul. Zawadzkicgo '.Zośki..75l?.
zarn. Zielona Gcira ul. F abryczna 2T 14
zam. Zielona Góra
ul. Wcsterplatte 3 7/25

Zcbrania 7'arządu zgodnie ze statuten odbyły się w 2010 roku 4 razv.
Prz,y Zarz.ądzie Stow.arzyszenia działa Komisja Rewiz1'jna w składzic:
I

.

2.
3.

Ryszarda Wybudowska
Alicja Noskowska
Maria Michalska

przewodnicząca
Zastępca
sekretarz

Zgodnie Ze sta1uton1 celenr naszej działalnościjest:

l.
2'
3.
4.
5.
ó.
7.
8.

Poszukiwanie fbrm i metod pełnej rehabilitac.ji fizyczne.i i tcrapii ps1.chiczne.i kobict
po przehltei chorohic noriotworovrci ficrsi.
opieka nad kobietami oczekuiącynli na zabieg operac1'jny,i udzielanic pon]oc)'
kobietonr po operac.li.
l)row.adzenio poradnictwa przez lekarzy. psycho|ogów. specjalisttiw. innych dziedzirr
oraz kobiety po przebl'tei chclrobie nowotworowei piersi.
Infonrrcrw,anie społeczetistw.a o problenlatJ-ce chorób nortotworow1ch i szcrzcnie idei
ich wczcsnego r.r ykrr n an ia.
Integrac.ja kobiel po przebyte'i chorobie now.ol$.oro\Ą cj.
lntegracja czklnków Stowarzyszenia zc wspólnotą rcgionalną i zagtaniczną.
Potrroc rodzinom z prob|emami wynikającymi ze skutków chorob1' nowot$'or()wc'i'
Wspieranie działań przecilt,dyskryrninacji i nicrórł'ncnlu traktort,aniu tlscib
niepełntlsprawnvch i starszych.

RehabiIitac.ję psychiczną prortadziła zatrudniona na tll-l]o\\.ę ziecenic psrclrtllou_

terapeutka nlgr.l.atiatra Sarł,icka przeszktllona przez Fedcrację Stowarz1'szctl Amaztlnki rla
ktIrsie dla psy'chologt,lw opiektrjąc1,ch się anrazonkanii.
W 2() ]0 roku z,aięcia z' psy'chologienr odbywały się raz r'v nriesiącu w lbrnlie zajęc
gruporr.r.clr. IStniała tcż nroz|irrość Skorz\ stal]ia z terapii indvrridualnei' l)rowadzotla hrła
I.ównicż terapia psvchiczna dla rvo|ontarittszek. Raz w nlicsiąctt lvolon1ariuszki ktlr.z1stlrł1 z
ponrocr' psr cho|oga rr radzeniu sobic Z problcnrami i s1tuacjanri *ynika.|ąc1nli zc spotkan z
chorvrni kobictalr i.
\\: Stolr arzy'szeniu działab l3 lvolontariuszck przeszkolon1,ch przez 1'lsvc lr<l logti rr
kIirricznrch na kttrsach I i II stopnia. Woltlntariuszki lt'spierał1'kobietl' przcd i pcl zabicgu.
udzit-laly praktrczn1'ch rt skazówck. rt'ręczały poradniki. Choclziły'do szpitala s}'SlcnlatvcZl)ic
du'a razr u tvgodniu.

Bardzo rraŻnr l-l.t elcrnentcnr dzialalnościSfulrr arzr'szenia. .iak co rcku. b1ła
rchabilitacja flz,vcr,na w tornlic gimnast-vki korckc1'|nej. nlasaŻu linr(at1cznego oraz zajęc na
bascnie. Zatrudnial1śnl1. na unlowę Zlccenie rehabiIitantkę Kry'st.vnę Wicchec. tl.stlbę nirjlcpi..'i
p|Zygotowalrą do pracy z amazonkami. Ąnlazonki ginrnastr'korł.ałr,się clu.a raz1'rł tr.uodtriu
u drvóch glupach rv sa|i rchabilitacy'incj. tanl tci raf W ty.godniu korz}'s1ał}'Z InasaŻtl
Iinrfat1.cznego. Rórt'nieŹ raz u t1.godnitt oclb1'rvałr się za.ięcia na basenic. \\' ubicgl1nr l.ol.tr
\\pro\\adził}'Śnl1' norvą 1bI.lrrę crviczcń- gin-urastykę z prz1'borami Z clcn]cntfln]i .jogi.
strekingu i pillatcsa. Amaztlnki ćrricz111 2 razr, q t1godniu'
t Jprawiał1''ślnytcŻ.. nor.lic walking..i brały'śnl-"'udział w ogólnopolskiclr Zawodach \\ t!'i
cll scl plinic.
Następn1.nr kicrunkicnl działania Zielonogórskiego St()WarZ} SZcllia Anlazonek llr ła
pro1llakt}ka kobiec1,ch clrorób norł.otrvorort'r'ch. IJczestllicz1,ł1'śm1'rte rvszelkich
inicjat1'lvach mając1ch na cclu uświadonrienie społcczeIistwu zagroŻcń t1.r.ni chorobanli'
(.zy.nił1'śm1'ttl nriedz1 inn1'I.ni popr.zcz r,r1'głaszariie pogadanek na Spotkaniach Z tlcZniat,]1;

szkół śreclnich. studcntanli L]niwerS}'te1u Zielclnogcirskiego a takŻe tlorosłr,nli Illieszkankanll
Ziclonc'j Gtir1'. Z okaz-.ii 8lrlarca brał1'śnr1trdział r,l akcii plclfi lakt1cznr-'.i rr galerii hand|orrt-j
..Iokus Ma]l... 7' ko|ei z, okazji nliesiąca walki z I.akienr pieI.si bra'ł1.śnl1.rł.pazdzicrnikrt.rdziltl
rr Lubuskinr Różolr1.nl Marsztt- akc!i proti lakt1.cznei nrieszkalicórr u clicr'"óclztr,l a
lnbuskicgo.
S1clu.arz1'szenic działa rra rzecz intcgrac.ii środolviska kobiet po chorobic
norvolworow'c'j piersi poprzez organizowanic cotygodniow)ch spotkali rv sicdzibit'

Stosarzrszcnia. Problcn.ratlka t)ch spotkarijest barclzo niinorodna" poruszaiaca istolnc dia
kobict problenl1'i zagadnicnia. W 20l0 roku Zapraszał}'śnr}.na nie lckarz1' onko|ogtir,i.
plzcdstalricieli Iirnl produkując1ch spec.ialist1, czne art1'kul1 nled}czne dlir allraztrlrck.
zorganizowa11,śr11y conlieSięcZn)' cykl w1''kład(lw psychologa.
()rganizorrałyśnl!'Spotkania krrIcżcńskie. coloc7t-lą pieIgrz1nlkę do (izęsftlclrorrr.
a takŻc impI.ez-"- kultttt.alnc i art}.St\'czl1e.

W krr ietniti b111śnl)' lra obclzie h ipotcrapcut)'czn-vnr rt' Przy.lepie rtsptilnic Z g|upą nicnliccką.
Ma.iou1. t1dzień spędził1'śnl1,5 ().sięc ioclso borł ą grupą nad mtlrzcnl rr nli.'jsc.lrrosci
])ustkorvtl. W czcrr,rcrt zorganizorvały'śm1 piknik w plcnerze.
Ak11.rt.nic w.spółpracuj enly Ze Stowarzyszeniami Anrazonck Z Woi. lubuskicgo
i innlrlli Stolr arz!'szenial]l i osób nicpcłnclspra* nr'ch. Wspólnic uczestn icz1 łr śnlrrr drrtich

szkolcniach cdukacl'jn1'ch lla tcmat now)'ch nrctod leczenia raka.
Stort arzr.szenie d1sponuje |oka|enr. rr któr1nl odby'rtają się spotkania. I:unkc.jollLlic
biuro Storł,arz1'szcnia. codzicnnie petnionc są d1.Żur1, a także dziala oIlkologicznr tclclbn
zaufhnia Stac.io]rarn}.i kturórkorr'1.unloŹli\\'iaiąc}'osoboll] la intercsort aIlr'nl ktllllakt
i uzl skanic u,szclkich infbrmac ji.

Rozdajcmy broszury. ulotki i płyty DVD z materiałanri dotyczącymi profilaktyki
chorób nowotworowych. działaInościStowarzyszenia. rad i wskazówek praktycznych dla
kobiet po przebyte.i chorobic nowotworowej piersi.
KiIkakrotnie nagłaŚniałyśmytemat profilaktyki chorób nowotworowych i działalności
Stowarzyszenia w prasic. radiu i telewizji. a takie ukazywały się o nas i naszej dzia|alności
artykuły w prasie.
Członkinie Stowarzyszenia brały również udział w szkoleniach na temat współprac;,. z
sanrorządami. pisania projektów uniinych i prowadzenia księgowości organizacji
pozarządowych.
Stowarzyszenie zrealizowało wszystkie załoŻ,one na 20l0 rok projekty zgodnic z
celami statutowymi i przyjętym planem działania r-ra Walnym Zgromadzeniu w dniu ll marca
201 0 roku.

Sprawozdanie merytoryczne - częśćfinansowa za 2o|0 r.
Księgowość Stowarzyszenia jes1 prowadzona przez Biuro Usług Finansowo- Podatkowych
COMP-LEX w. Ziclonej Górze.
BiIans Stow.arzyszcnia na dzień 3l.12.20l0 r. wykazu.je sumę akl;'wów i pas;,lł,ótl
w kwocie l 8.470.90 zł.
W dniu 03.03'20l l roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo.Wybcrrczynr członktjrt
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Uchwałą n13/2011 zostakl Zatwicrdzone
sprarvozdanie finansowe za rok 201 0.
tJchwałą nr 5/20l l stratę finansowąza2l10 rok w kwocie 2.693.40 zł przeznaczclno na
ponrniejszcnie funduszu statutowego.

Prrychody otrzymane z następujących źródel:
1

' 7' 10ń podatkl dochodowego od osób łizycznyc|r

2.

Ze ż'ródet publicznych:
a) Dotacja z |Jrzędu Miasta Zielona Góra na rehabilitac.ię flz'ycztlą
b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na terapię psychiczną

3

21 ó3tt.l9
5 000.00
3 500.00

' Ze żródeł, prywatnyclr:

a) Składki członkowskie
b) Darowizny pochodzące od osób prawnych i fizycznych

4. Pozostałc przychody - odszkodowanie za zalanie lokalu

8 255.00
4 940.00

I

134.43

Razem:

44 167 -62
2l 164.30

ogółem prz-ychody:

ó5 ó.3l'92

5. Przychody roku ubiegłego (2009)

tI.

Koszty rea|izacji zadań statutowych:
1

. Zui,.ycie

7 531.37

maleriałó\ł i energii

t2 f40.87

2. LJsługi obce

3 504.00

3. Wynagrodzenia

4. Podatki i opłaty

5{J2.43

5. PodróŹc służbowc

70?..67

8 500.00

6. Koszty dotacji i subrł'cncji
7. Koszty rozliczenia

I

l4 099.68

% Podatku

47 t6l,0f

Razeml

I||.

l8 470,90

(zysk)

Wynik finansowy
Prrychody

ó5 ó3l'92

KoszĘ

47 161,02

tnformacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z loll podatku
od osób fizycznych

l.

|,t 099'ótl

Wysokośćwydatkowania kwoty ogółerrr:
w tym:
a) kwota podatku

z

l%o z,a 2OO8 r.

5 .i28.00

b) kwota podatku

z

|oń za 2009 r'

8 771 .68

l4

2. 7'adania na jakic została wydatkowana kwota
a) rehabilitacja t\zyczna

- wynagrodzenie rchabilitantki

I 500.00

(umowa zleccnie)

- wynagrodzenie psychologa

b)

terapia psychiczna

c)

ćwiczcnia w.w.odzie wynajem bascnu

2 500.00

(umowa zleccnie)

cl) ćwiczcnia usprawniające obręcz barkową

925.00
_ wynagrodzenie
).647.0{)

instruktorki (umowa zlecenic)

e)

099.61t

8:li.8e

prowadzenie onkologiczncgo teletbnu zaut'ania

t-) częściowc koszty mediów w lokalu w związku
2 329.9:l

z prowadzcniem zajęć terapii psychiczncj

g)

spotkania integracyjno - rekreacy.ine (piknik.
l,ubuski Różow-v Marsz. rł'i gi ia. spotkanie noworoczne
I

h)

)

pomocc na rehabilitację i prolilaktykę raka piersi (piłki.
iit..utu.u. t-achowa. 2 modele piersi do nauki samobadania)

I 582.0e

l2óó.l9

liderek

i)

szkolenie wolontariuszek i

i)

tłumaczenie polsko _ niemieckie wniosku do Euroregionu
na tumus hipoterapeutyczny

Kwota przychodu z

1o/o

koszty prze.jazdu

165.58

za 2009 r,

300.00

21 (r38.19

Wydatkowano w roku 20 l0

8 171

Pozostalo do wykorzystania w 20t

I

r.

l2

Stowarzyszenic przcznaczyło ze środków własnych na reklamę
i internecie ( 2 ogłoszenia w celu pozyskiwania odpisów 1%
podatku cld osób fizycznych)w kwocic

^68

866,51

rv prasie

187.ó0

Stow.arzyszcnie nic prowadzi działaInościgospodarczej. nie zatrudniało osób na
umowę o pracę. natomiast na umowę-z|ecenic zatrudnione byty 4 osoby. t.|: rchabi|itanta.
psychologa. instruktora oraz pracownika biurowego na łączną kwotę l4. l45 zł brutlo.

Do I Urzędu Skarbowcgo w Zielone.j Górzc składane jest co miesiąc PIT 4R
o w-vsokośoi pobranych ła|iczek na podatek dochodowy'oraz CIT 8 _ zeznania
o wysokości osiągniętych dochodów. poniesionych Stratach przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych.

W roku 20l0 w Slowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola przez organa
pańStwowe.
Pracę Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek koordynował 7-osobowy Zarząd.
który zgodnie ze Statutern Spotkał się 4 razy w ciągu roku.
W roku 20l 0 podjęto na posiedzeniach 7,arządu 3 uchwały.
Raz w roku odbyło się Wa]ne Zebranie członków oceniające działalnośćStow,arzyszenia'

I

. Wanda

Tyszkiewicz

sKABPNIK

2. Elżbieta Krępa

,rffiv;,:"

7.ałączniki :

l.

2.

Uchwały Zarządu Zie|onogórskiego stowarzyszenia Amazonek
LJchwały Walnego Zebral-ria

Zielona Góra. dnia 03.03.20t

l

r.
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Uchwała nr l/ 20l0 Zarząd,u Zie|onogórskiego Stowarryszenia Amazonek
z dnia 19.02.2010r.
|

.UchwattąZarządu przyjęto następujące osoby do Stowarzyszenia:
l

.

2.
3.
4.
5.
6.

Bokła Krystyna
Chromik Joanna
Skoczna Władysława
ołubiec-Licz Barbara
Ka:źm ierczak Maria
Zawadzka lulita

członkowie zwyczĄni

2.UchwałąZarządu postanowiono wykreślió z rejestru członków następujące osoby:

l.

Bokla Krystyna
2. Wrocławska Lucyna
3. Weber Agnieszka
4. Gorbacz Maria
5. Frybel Maria
6. Bryjak Karolina
7. Chromik Joanna
8. Dobroczyńska Zofla
9. Białek Stanisława
l0. Barańska Krystyna
I l. Piotrowska Ewa

.|

J

zmarły

zgłosiły rezygnację

3. Uch:wa|tąZarządl przeznaczono zysk finansowy za 2009 rok na zakup laptopa lub rzutnika

i ekranu do prowadzenia akcji profilaktycznej.

Podpi sy czł onków Zarządtl

|.

Wanda Tysz kiewicz

..

IrenaŁucyszyn
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3.

Elżbieta Kępa

4.

Anna Karolak

5.

Jadwiga Kisielcwska,,*,Iś.p.,).,{.ę+t.e*s. . ...

6.

Janina Klein

7.

Halina Tuliszka
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Uchwała nr 2/ 20|0 Zarządu Zie|onogórskiego Stowarryszenia Amazonek
z dnia 30.06.2010r.

W z'więku z nowelizacją.,[Jstawy o działalnościpoży.tku publicznego i wolontariacie.'
zatwierdza się aneks do polityki rachunkowości dotyczącej planu kont w zakresie rozliczania
kosztów z l0ń odpisu podatku, wprowadzaj ąc do ksiąg rachunkowych konto 420.

Podpisy członków Zarządu:
1.

f.

Irena ł,ucyszyn

l. Elibieta

Krępa

4.

Anna Karolak

5.

Jadwiga Kisielewska . ..

6.

Janina Klein

7.
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Uchwa|a nr 31 2o|0 Zarządu Zie|onogórskiego Stowarryszenia Amazonek
z dnia 02.11.2010r.

l. UchwałąZarządu pod|ęto decyzję o zakupic zamiast

|aptopa. projektora i ckranu
do prowadzenia profilaktyki nowotworowcj i do spotkań edukacy.inych anrazrlnck.
ze wzg|ędu na większc nroż|iwościich wykorzystania.

t. lJchwałą Zarządu podjęto

decyz-.ję. iz cały dochód z dzia|a]ności Sklwarz1''sze nia
(nadrłyŹki przychodów nad kosztanli) będzic przekazywany na działalnośćpoż1.tku
publicznego" a tym san]vm spełnia warunki art.20 us1. 1 pkt 3 L-Istart'r'o clziałalności
o dzialalności poiytku pub|iczncgo i uo|ontariacie z dnia 24 kr,rictnia ]00jr. (Dz. tl.
nr 9ó. poz. 873 z póŹnieiszynri zmianami).

l. Wanda Tyszkiewicz
Łucyszyn

2.

Irerra

3.

Elżbieta Krępa

4.

Anna Karolak

5.

.ladwiga

6.

.lanina

Kisiclcwska,/- #..ł, 4ę+t s.**....'

K|ein

.".t.o!oi.n.ą...Klęj.n....

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Zie|onogórskiego Stowarzyszenia Amazonek z dn. 03.03.20l I r
Uchwala nr

| 12011

Walnc Zebranie z.atwierdza zmiany w Statucie Stowarzyszenra

Uchwafa nr 2l21lll
Walne Zebranic zatw'ierdza sprawozdanic merytorycznc St<twarzyszcnia za 20I

{)

rok

l]chwala nr 3/201I
Walne Zebranie z.atw'icrdza sprawozdanie tlnansowe Stor.varzy
Uchw'ala nr

sze

nia za 2010 r'ok

4l20ll

WaInc Zebranic udziela absolutoriunr Zarządowi.

llchwala nr

5/201 I

Walne Zcbranie prze7,nacza stratę f.'inansolvą rł'kw.ocie 2.693.40l.ł na pomtlic|szetric
lunduszu statutowego.

Uchwała nr 6/201|
Walne Zcbranie zatwierdza plan pracy Stonarzyszenia na 201 | rok.

Uchrvala nr 7 /2011
Walne Zebranie zatwierdza preliminarz budżcto$'y na 20l

l rok

t]chwała nr 812011
Walne Zebranie nadajc tytuł [lonororvego Członka Stowarzyszcnia Panu \Ą'aclarirlrr
Wybudorvskienru

ljchrvala nr

9l20ll

Walne Zebranie zatwierdza skład nowegtr 7'arządu Stowarzyszenia i Konlis.ji
Rewizyjnej:
Skład Zarządu:
- Wanda T1'szkien icz
I . prczes
2. wiceprezcs - Maria Machocka
.]. skarbnik - Il|żbicta Krępa
.ł. sekretarz - ElŻbicta Góra
5. członek ..lolan1a Szun-rilas

ó. członck - Stanisława Sawaściuk
7. członek - Jadrviga Kisielelvska

i

Skład Konlisji Rewizvjne.j

l. przcwodnicząca

:

Barbara Bartocha

2. zastępca przewodniczącej - Maria Michalska
-i. sekretarz
- Alicja Noskor.vska
Przewodniczący Zebrania Anna Karolak..'.........
Protokolant Tsbrania Halina Cierpicka ............ .,

