
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres
od 01.01 2010 do 31.12.2010 roku.

1. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/46 
wpisane do KRS w dniu 07.01.2004 pod nr 0000186658 Regon 072255008 

 Członkowie Zarządu:
– Bogusława Waligóra-Klimurczyk zamieszkała Mazańcowice 597 – prezes Stowarzyszenia.

– Jadwiga  Olejnik  zamieszkała  Bielsko-Biała  ul.  Podgórze  22/50  –  zastępca  prezesa 
Stowarzyszenia.

– Anna Czapla zamieszkała Bielsko-Biała ul. Starobielska 3/49 – sekretarz Stowarzyszenia.

– Elżbieta Sekuła zamieszkała Bielsko-Biała Matusiaka 9/117  – skarbnik Stowarzyszenia.

– Teresa Polis zamieszkała Bielsko-Biała ul. Tuwima 66/14 – członek Zarządu.

Celem  Stowarzyszenia  „Amazonek”  jest  wspieranie   psychologiczne  i  rehabilitacja  kobiet  po 
mastektomii oraz szerzenie edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi.

2.  Stowarzyszenie  jest  organizacją  pozarządową pożytku  publicznego,  posiada osobowość prawną. 
Swoją działalność opiera na społecznej pracy Zarządu i członkiń. 

W 2010 roku zorganizowane zostały następujące spotkania integracyjno – edukacyjne:
a. W dniu 13.01.2010 odbyło się spotkanie Ochotniczek pracujących w Beskidzkim Centrum 

Onkologicznym.
b. Spotkanie opłatkowe dla Członkiń Stowarzyszenia i zaproszonych gości 21.01.2010.
c. Walne Zebranie sprawozdawcze 18.02.2010.
d. Dzień skupienia w Hałcnowie 17.03.2010 w którym wzięło udział 39 członkiń Stowarzyszenia.
e. Zebranie w dniu 15.04.2010 z odczytem pani doktor Rity Kondzielnik  pt. „Układ 

odpornościowy a choroba nowotworowa”. 
f. Zebranie w dniu 20.05.2010 poświęcone sprawom bieżącym i wyjazdom na turnus 

rehabilitacyjny i leczenie sanatoryjne.
g. Zebranie w dniu 17.06.2010 z odczytem pani doktor Jadwigi Zygulskiej pt. „Radioterapia. 

Zasady i techniki leczenia wiązkami zewnętrznymi”.
h. Zebranie w dniu 16.09.2010 z odczytem pani doktor Ewy Wojtyny pt. „Jak dbać o dobre 

samopoczucie”.
i. W dniach 18,19,20 września wyjazd turystyczno, sportowo rekreacyjny Zamość-Roztocze z 

dofinansowaniem PFRON w Bielsku-Białej i CPR powiatu bielskiego w ramach organizacji 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W wyjeździe wzięło udział 35 
amazonek członkiń Stowarzyszenia z Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego oraz 3 opiekunów.  

j. W dniu 2.10.2010 zorganizowany został wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Amazonek na Jasnej Górze – uczestniczyło 30 członkiń Stowarzyszenia.

k. W dniu 21.10.2010 Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia poświęcone zmianie 
statutu Stowarzyszenia w związku ze zmianą ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

l. W dniu 4.11.2010 Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia poświęcone zmianie w 
składzie Zarządu Stowarzyszenia w związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie trzech jego 
członkiń.



m. Zebranie w dniu 18.11.2010 z odczytem pani doktor Barbary Hofman pt. „Rekonstrukcja 
piersi”.

n. Zebranie w dniu 16.12.2010 poświęcone sprawom bieżącym min. omówione zostały 
możliwości rehabilitacji na Oddziałach Dziennej Rehabilitacji w Bielsku-Białej i w 
Goczałkowicach oraz spotkanie opłatkowe.

Poza spotkaniami ogólnymi przez cały rok odbywały się:
– cotygodniowe rozmowy wspierające i informacyjne prowadzone przez Ochotniczki z 

pacjentkami Beskidzkiego Centrum Onkologicznego – w każdą środę lub czwartek,
– w każdą środę w godz. 17 – 18 w siedzibie Stowarzyszenia były dyżury przy telefonie 

„Nadzieja”,
– codziennie do kontaktu ze Stowarzyszeniem był czynny telefon komórkowy, gdzie udzielane 

były odpowiedzi na pytania osób związane z problemami kobiet dotkniętych chorobą 
nowotworową piersi i wsparciem dla nich,

– w czwartki - zajęcia z zakresu ogólnej gimnastyki rehabilitacyjnej na sali w Domu Kultury 
„Włókniarz”,

– w środy - zajęcia relaksacyjno - rozciągające przy muzyce /choreoterapia/ na sali w Domu 
Kultury „Włókniarz”,

– raz w tygodniu (poniedziałek,  a końcem listopada i początkiem grudnia dwa razy w tygodniu 
(poniedziałek i środa – konieczność podziału grupy ze względu na ilość osób) - zajęcia w 
ramach hydroterapii na basenie,

– w każdą czwartą środę miesiąca - spotkania dla „Amazonek młodych stażem po operacji” – 
niektóre z udziałem psychologa.

Ochotniczki, które prowadzą spotkania z pacjentkami Beskidzkiego Centrum Onkologicznego wzięły 
udział w szkoleniu w Wiśle zorganizowanym przez Unię Śląską Amazonek (2 osoby) oraz warsztatach 
terapeutyczno – szkoleniowych  organizowanych przez  Centrum Psychoonkologii w Krakowie (4 
osoby).

Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Federację 
Amazonek i Śląską Unię.

W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia spotykał się 12 razy na zebraniach w siedzibie Stowarzyszenia.

W ramach pomocy młodzieży kształcącej się członkinie Stowarzyszenia wypełniły ankiety dotyczące 
kobiet po mastektomii dla 4 osób.

Została utworzona i prowadzona strona internetowa zawierająca najważniejsze informacje o 
działalności Stowarzyszenia i problemach związanych z nowotworem piersi.

Od 1.10.2010 do 15.10.2010  grupa 20 Amazonek uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym w Ustce 
dzięki dofinansowaniu sponsorów.

W czerwcu zorganizowana została 21 dniowa rehabilitacja dla grupy 6-ciu członkiń Stowarzyszenia na 
Oddziale Rehabilitacji Dziennej Sanatorium „Gwarek” w Goczałkowicach

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Informacje o uchwałach Zarządu:

a. W  dniu  11.03.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  o  sposobie  zabezpieczenia 
pieczątek poprzedniego Zarządu.
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b. W  dniu  13.05.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  o  sposobie  wykorzystania 
darowizny p. Piotra Wawrzaszka.

c. W  dniu  20.08.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  o  dostosowaniu  aktualnie 
obowiązującego statutu do wymogów ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

d. W  dniu  06.10.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  o  zwołaniu  Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia u celu przedstawienia i przyjęcia nowego statutu na dzień 21.10.2010 
roku. 

e. W dniu 20.10.2010 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu rezygnacji z pracy w 
Zarządzie  trzech  osób  oraz  przedstawieniu  projektu  statutu  na  Walnym  Zgromadzeniu  i 
poddaniu go pod głosowanie. W tym samym dniu przyjęta została uchwała o dokooptowaniu 
do  Zarządu  w  celu  pełnienia  funkcji  sekretarza  jednej  osoby  spośród  kandydujących  w 
wyborach dnia 19.11.2009.

f. W  dniu  22.10.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  o  zwołaniu  Nadzwyczajnego 
Walnego  Zgromadzenia  na  dzień  4.11.2010w  celu  przyjęcia  rezygnacji  trzech  członkiń 
Zarządu i dokooptowaniu do Zarządu w celu pełnienia funkcji sekretarza jednej osoby spośród 
kandydujących w wyborach dnia 19.11.2009.

g. W dniu  25.11.2010  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  uchwałę  w  sprawie  wystosowania  listu 
gratulacyjnego do Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta w związku z ponownym 
wyborem na to stanowisko oraz przygotowaniu listów z podziękowaniami za pracę do byłych 
członkiń Zarządu. 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów : 
W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 kwota przychodów – 43425,14 zł.

w tym:
a. darowizny – 9050 zł
b. odpis 1% podatku – 8616,10 zł
c. dotacja Urzędu Miasta - 8500 zł
d. odpłatności członkiń Stowarzyszenia – 10070 zł
e. składki członkowskie – 2540 zł
f. dotacja na spotkania integracyjne z MOPS i CPR – 4649,04 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 30843,04 zł
b) koszty administracyjne – 1399,52 zł
c) Stowarzyszenie Amazonek nie prowadzi działalności gospodarczej,
d) pozostałe koszty – 5580,27 zł.

7.
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy 
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

8. nie dotyczy

9. nie dotyczy
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§  3  w  okresie   01.01.2010  do  31.12.2010   była  przeprowadzona  dwukrotnie  kontrola  Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do prowadzonej działalności. 

               Podpisy Zarządu
               

1. Bogusława Waligóra-Klimurczyk ...................................

2. Jadwiga Olejnik ...................................

3. Anna Czapla                      ...................................

4. Elżbieta Sekuła ...................................

5. Teresa Polis ..................................
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