
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-06-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina KĘTRZYN

Powiat KĘTRZYŃSKI

Ulica KLONOWA Nr domu 4 Nr lokalu 29

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 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

Danuta Łozowska Prezes TAK

Barbara  Kąkol członek TAK

Halina Sznip wiceprezes TAK

Jadwiga Bałdyga skarbnik TAK

Zofia Szewczyk sekretarz 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 Dudzik przewodnicząca, TAK

Wiesława Marlęga 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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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. 4 .02 działamy wspólnie z Gminą Kętrzyn . Uczestniczymy w projekcie „Zdrowie jest najważniejsze – 
profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk” dofinansowano z Programu 
Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska- Rosja poprzez przeprowadzenie  4 prelekcji w okolicznych 
wioskach naszej gminy. /Wilkowo, Łazdoje, Czerniki, Rydwągi/
II. W dniach 08.03.-15.03.15r przebywamy na turnusie rehabilitacyjnym w Ciechocinku w sanatorium 
Wrzos.
III. 27.03 – zostałyśmy zaproszone na śniadanie do Pani Poseł Urszuli Pasławskiej do Biskupca. Mamy 
wspólnie działać jako kobiety aktywne.
IV. 11.04 – spotkanie z mieszkańcami wsi Biedaszki na temat profilaktyki chorób nowotworowych 
zakończone Teatrem przy stoliku.
V. 13 -15 .04 delegacja Amazonek uczestniczy w spotkaniu na Malcie w Poznaniu
VI. 18.04 spotkanie z mieszkańcami wsi Gałwuny na temat profilaktyki chorób nowotworowych 
zakończone Teatrem przy stoliku
VII. 26.04 – nasz tradycyjny VII „Marsz żonkila”
VIII. 17.05. Organizujemy Piknik rodzinny pod hasłem „Zdrowa rodzina”
IX. 13.06 spotkanie z mieszkańcami wsi Solanka na temat profilaktyki chorób nowotworowych 
zakończone Teatrem przy stoliku
X. 13.06. Dzień Organizacji Pozarządowych – obsługujemy swoje stoisko i prowadzimy naukę 
samobadania piersi.
XI. 20.06 spotkanie z mieszkańcami Srokowa na temat profilaktyki chorób nowotworowych zakończone 
Teatrem przy stoliku
XII. 22.06. Spotkanie z Poseł Pasławską w ramach Aktywnych Kobiet
XIII. 23.06 Jesteśmy współorganizatorami „Nocy Świętojańskiej”
XIV. 02.07 zostałyśmy zaproszone na uroczysty obiad do restauracji z okazji udanej akcji „Noc 
Świętojańska”
XV. 07.07. Spotkanie w Kętrzynie z Aktywnymi Kobietami
XVI. 18 -1 9.07 jesteśmy uczestniczkami wycieczki do Giżycka w ramach działalności w COP.
XVII. 20.08 zostajemy zaproszone jako grupa doradcza do Starostwa Powiatowego w  celu 
przedyskutowania wprowadzenia projektu dla seniorów 65+.
XVIII. 28-30 .08 Cztery koleżanki uczestniczą w Spartakiadzie w Olsztynie „Dąż do sprawności”
XIX. 02.09 otrzymujemy klucze do naszego nowego lokalu przy ul. Dworcowej 10.
XX. 08.-09. przeprowadzka do naszego nowego i wyposażonego lokalu otrzymanego z Urzędu Miasta.
XXI. 09.10 – 19.10 Kilka koleżanek uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym dofinansowanym z funduszu 
PFRON
XXII. 29. 10 uczestniczymy w szkoleniu na temat pisania projektów unijnych
XXIII. 23.11 uczestniczymy w spotkaniu z władzami PFRON Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób 
niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie 
działań na rzecz  aktywizacji osób niepełnosprawnych.
XXIV. 26.11 odbieramy w Olsztynie Dyplom za aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
XXV. 03.12. otrzymujemy „Anioła Dobrego Serca” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych
XXVI. 27 i 30.11 dalsza część szkolenia w pisaniu projektów unijnych.
XXVII. 12.12. zostałyśmy zaproszone na spotkanie wigilijne  - Wigilia po niemiecku.
XXVIII. 17.12. zorganizowałyśmy uroczyste Spotkanie Opłatkowe Amazonek wraz z zaproszonymi 
gośćmi.
XXIX. 18.12 –szkolenie w Urzędzie Miasta w sprawie pisania projektów grantowych z Zarządy 
Województwa warmińsko –Mazurskiego
XXX. 22.12  g. 11 Wigilia z władzami miasta
XXXI. 22.12 g. 17 Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 Amazonki spotykają się dwa razy w miesiącu w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w swojej 
siedzibie. Ponadto pełnimy również dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz codziennie 
telefoniczne. Grupa koleżanek uczestniczy systematycznie w zajęciach gimnastyki rehabilitacyjnej 
organizowanej przez Urząd Miasta Kętrzyn.
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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 faktycznie 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)

4000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

KTA realizuje swoje cele 
poprzez:

a. ścisłą współpracę z 
wyspecjalizowanymi 
placówkami zdrowia,
b. prowadzenie rehabilitacji 
fizycznej i psychiczne po 
zabiegach mastektomii 
ułatwiających powrót do 
pełnego życia,
c. organizowanie 
samopomocy w formie akcji 
„ochotniczek – 
wolontariuszek”, 
polegającej między innymi 
na przeprowadzaniu 
rozmów przed i po 
amputacji piersi,
d. nawiązanie współpracy i 
wymianie doświadczeń z 
organizacjami  o podobnej 
działalności w kraju i 
zagranicą,
e. organizowanie prelekcji 
oraz wydawanie broszur, 
plakatów oraz materiałów
edukacyjnych  i  
popularyzacyjnych,
f. działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
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g. organizowanie 
wzajemnego wsparcia i 
samopomocy,
h. udzielanie pomocy 
finansowej osobom 
fizycznym dotkniętym 
rakiem piersi będących w 
skrajnie trudnej sytuacji, 
zgodnie z zatwierdzonym 
przez Walne Zebranie 
Regulaminem,
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,
m. organizowanie 
wspierających badań 
kontrolnych dla członkiń 
Towarzystwa np:   
densytometrycznych, 
ginekologicznyc

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 31,772.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31,772.46 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) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,100.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 11,237.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11,647.80 zł

4.3. 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

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)

32,313.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Turnus rehabilitacyjny 10,710.00 zł

2 Ogłoszenie w KTK/ Kętrzyńska Telewizja Kablowa/ 73.80 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 14,549.79 zł

32,313.73 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 32,313.73 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-541.27 zł

Druk: MPiPS 5

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


IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 zatrudnione 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

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3 Masaż limfatyczny 864.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

0.00 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)

0.00 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 8,740.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,740.00 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

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Danuta Łozowska 
Barbara Kąkol

14.06.2016r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-02

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