
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. SZPARAGOWA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-211 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 48 609242270

Nr faksu E-mail amazonki.centrum@interia.pl Strona www www.amazonkicentrum.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-12-08

2019-12-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36604166200000 6. Numer KRS 0000650840

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

Anna Sitarska Prezes TAK

Julita Smaglińska Wiceprezes 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

Małgorzata Janicka Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Urszula Kęcerska Członkini TAK

Anna Kosior Członkini TAK

FUNDACJA AMAZONKI ŁÓDŹ CENTRUM

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

23.04- Na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zostałyśmy prelegentkami II   
           Kongresu Onkologiczno- Kosmetycznego
30.04- Rozpoczęcie cyklu akcji Mammobus z Amazonkami w Aleksandrowie Łódzkim
22.05- Na zaproszenie Dobra Kreacja i miesięcznik Modna Bielizna, uczestniczyłyśmy jako   
            prelegentki w Konferencji „ Brafiting i Zdrowie Kobiety”
31.05- Mammobus z Amazonkami w Aleksandrowie Łódzkim 
01.06- Z okazji Dnia Matki pod hasłem  „ Dla Ciebie Mamo” kobiety,
          które nie podlegają refundacji wykonały badanie mammografii za darmo w mammobusie   
          finansowanym przez samorząd Aleksandrowa Łódzkiego
02.06- Spotkanie grupy wsparcia w Salve Medica
09.06- Oficjalne otwarcie nowego budynku onkologicznego w centrum medycznym Salve Medica
09.06- Zorganizowałyśmy wraz z Salve Medica coroczną cykliczną imprezę „ Wygwizdać Raka”
03.07- Mammobus z Amazonkami w Aleksandrowie Łódzkim
11.09- Byłyśmy obecne na Targach Ekonomii Społecznej w Manufakturze Łódź
28.09- Na zaproszenie PZU ul. Wólczańska 128/134, przeprowadziłyśmy warsztaty dla   
           pracowników i osób z okolicznych firm z profilaktyki zdrowia i nauki samobadania na   
           fantomach medycznych z możliwością wykonania badania mammografii w podstawionym   
           Mammobusie
30.09- W ramach akcji „ Łap za Biust” gościłyśmy w przedsiębiorstwie DELL z warsztatami z   
            profilaktyki zdrowia i nauki samobadania na fantomach medycznych
02.10- „ Różowy Październik”miesiąc świadomości raka piersi. Z tej okazji udzieliłyśmy wywiadu   
            do Gazety Wyborczej i Dziennika Łódzkiego
13.10- Kolejne warsztaty w Banku Santander pod hasłem „ Drużyna Zdrowia” 
19.10- Na zaproszenie Pani Irena Kajszczak zorganizowałyśmy warsztaty dla seniorów w Domu   
            Dziennego Pobytu „Wrzos”
22.10- W ramach „ Różowy Październik” Panie z firmy Blue Brick zaprosiły nas do  
            przeprowadzenie spotkania na temat profilaktyki i nauki samobadania na fantomach   
            medycznych
10.11- W ramach „ Łączy Nas Kobiecość” spotkanie Kobiet i możliwość przebadania się w  
            Mammobusie w Aleksandrowie Łódzkim 
22.11- Listopad- miesiącem świadomości raka jąder, pod hasłem „Zapuść Wąsy, Badaj się” 
           ponownie zagościłyśmy w firmie Blue Brick, by uświadomić mężczyznom jak ważna jest  
           profilaktyka i samobadanie. Panowie bardzo chętnie uczyli się samobadania na fantomach  
           medycznych 
26-27.11- Wraz z Bankiem Żywności na zaproszenie Danuta Frankiewicz wzięłyśmy udział w 
           zbiórce żywności w LIDL- Aleksandrów Łódzki 
28.11- Na zaproszenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego po raz kolejny Panie, które nie 
           podlegają refundacji mogły bezpłatnie skorzystać z badania mammografii w Mammobusie
07.12- Ostatnia w tym roku akcja Mammobus z Amazonkami w Aleksandrowie Łódzkim 
20.12- Dzięki żywności, którą udało nam się zebrać z pomocą sympatyków Fundacji , mogłyśmy 
            rozwieść 20 paczek do Amazonek z Aleksandrowa i okolic.
-W ciągu roku udało nam się uczestniczyć w szkoleniach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich. Byłyśmy na 6 
zjazdach weekendowych w Warszawie z ostatnią wizytą studyjną w Sejmie
     -Nagrałyśmy profesjonalny film instruktażowy dotyczący profilaktyki i nauki samobadania na fantomach 
medycznych
     -Po raz kolejny nasza fundacja została partnerem akcji „Łączy Nas Kobiecość”

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

1100

3
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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

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

nie ma

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób 
dotkniętych lub zagrożonych                 
chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu 
profilaktyki ochrony i promocji zdrowia,       wsparcia, 
informacji jak również podejmowanie przedsięwzięć 
zmierzających 
do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby 
nowotworowej poprzez pokazy i szkolenia w zakresie 
samobadania piersi na fantomach medycznych 
Działalność oświatowa i informacyjna w zakresie chorób 
onkologicznych poprzez bezpośrednie dotarcie do jak 
największej liczby osób z różnych grup społecznych w 
działaniach takich jak udział w konferencjach 
tematycznych , webinarach. 
Pomoc rzeczowa i osobista osobom chorym, 
niepełnosprawnym z poczuciem wykluczenia    
społecznego min poprzez grupy wsparcia

0,00 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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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 zysków i strat) 17 468,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 288,09 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 10 180,00 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 1 600,89 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 4 806,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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)

18 215,25 zł

0,00 zł

380,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji na temat chorób nowotworowych w 
szczególności chorób piersi u kobiet i mężczyzn, oraz nowotworów jąder u mężczyzn min poprzez 
naukę samobadania na fantomach medycznych. Wszechstronna  działalność na rzecz osób 
dotkniętych i zagrożonych chorobą nowotworową . Profilaktyka ochrony i promocji zdrowia, 
wsparcie osób w trakcie leczenia onkologicznego . Propagowanie badań min mammograficznych 
oraz docieranie z mammobusem do małych miejscowości.  propagowanie wiedzy na temat chorób 
nowotworowych kobiet i mężczyzn.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 18 595,51 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 127,42 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

0 osób fizycznych

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: 

nie korzystała

17 087,83 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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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)

5 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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

Anna Sitarska
Julita Smaglińska Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-15
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