
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok  2020 
 

[ Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego ] 
 
 
Podstawa prawna:- 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. 
Nr 96, poz. 873 ze późn.  zm./ 

 
 

1) Dane o stowarzyszeniu:- 
 

Nazwa stowarzyszenia :- 
Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ,,Powrót z U 

, adres:-  00 – 892 Warszawa, ul. Elektoralna 26 
Data wpisu w Krajowy rejestr Sądowy:- 22. 01. 2016 rok 

Numer księgi rejestracyjnej:- WA.XII NS –Rej. KRS /73458/15/495 
Numer :- KRS 0000597213 

    Numer :- REGON 363551339 
 

 
 

♦  Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia 
według aktualnego wpisu 

w rejestrze sądowym:- 
dotyczy: I  –kadencji funkcjonowania  

Warszawskiego Towarzystwa „Powrót z U” 
(1) GRAŻYNA    ZIMAK ;                 Przewodniczący, PESEL 71102504086 
(2) JOANNA DANIELUK;                 V- ce  Przewodniczący, PESEL 71070204746 
(3)  ALEKSANDRA ŻOŁYNIAK ;    Sekretarz, PESEL   83113002884                                      

 
♦  Cele statutowe stowarzyszenia: 

.  
1) Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od wszelkich 

substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w celu ich 
społecznej integracji i ochrony interesów. Wzajemne  udzielanie sobie pomocy i 
porad. 

2) Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska 
opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych                         
i innych uzależnień. 

3) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie 
działalności pożytku publicznego. 

4) Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania narkomanii, alkoholi  
i innym uzależnieniom a także  zakażeniom  HIV i chorobie AIDS oraz 
zagrożeniom w obszarze zjawisk patologicznych, zjawisk społecznych; jak 
bezdomność, wykluczenie społeczne, przemoc we wszelkich przejawach, ochrony  



promocji zdrowia  oraz pomocy społecznej 
5) Popularyzację nowoczesnych standardów w zakresie profilaktyki oraz terapii                   

w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin       i osób w problemie. 

6) Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w zakresie kwalifikacji zawodowej. 

7) Podejmowanie działalności polegającej na technicznym, szkoleniowym, 
informacyjnym wspieraniu innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów,                
o których mowa w  art.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego                                
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

8) Stworzenie i organizacja zakresu merytoryczno – organizacyjnego, optymalnie 
kreatywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 
 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 

prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
 
 

♦  zasady /formy:- 
 

 

 
♦  zakres działalności statutowej /realizacja celów 

statutowych:- 
3) organizację kontaktów członków stowarzyszenia poprzez cykliczne 

spotykania tematyczne lub inne platformy komunikacji, 
4) organizowanie szkoleń na potrzeby członków stowarzyszenia oraz ogółu 

społeczeństwa w zakresie wiedzy i doświadczeń w obszarach o których 
mowa  w § 9, 

5) prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie 

16	

3	

4	

I.	członkowie	:-	

zwyczajni	

wspierający	

honorowi	



standardów, które pozwalają na zrozumienie zjawisk i przeciwdziałaniu                     
w obszarach o których mowa  w § 9, 

6) organizowanie placówek poradnianych na rzecz ogółu społeczeństwa                   
w zakresie wsparcia, do pozytywnych zmian; grup, osób borykających się                            
w problemie w obszarach, o których mowa  w § 9, poprzez  poradnictwo, 
interwencje kryzysowe, terapię indywidualną i grupową, działania 
profilaktyczno - edukacyjne w zakresie przeciwdziałania marginalizacji 
społecznej dla ogółu społeczeństwa, 

7) prowadzenie placówki na terenie m. st. Warszawy służącej bezpośrednio 
pomocniczości jako Poradni Profilaktyki Środowiskowej „KONTAKT”: 
miejsca ogólnodostępnego w zakresie profesjonalnej pomocy 
psychoprofilaktycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, 
socjoterapeutycznej, postpenitencjarnej, terapeutycznej, rehabilitacji, 
resocjalizacji i readaptacji osób i rodzin  w problemie  uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych, hazardu, gier multimedialnych, 
cyberprzestrzeni i innych uzależnień behawioralnych, ograniczenia 
wszelkich przejawów agresji młodocianych, wykluczenia społecznego, ofiar                 
i sprawców przemocy –  z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa                  
i standardów w tym zakresie, 

8) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ukierunkowanego na 
modelowanie zachowań      i funkcjonowanie prozdrowotne, prospołeczne,        
z poszanowaniem wartości nadrzędnych, 

9) organizację zagospodarowania wolnego czasu pozaszkolnego dla dzieci                  
i młodzieży na rzecz rozwijania swoich pasji i kreatywności sprawczej                    
m. in. totografii, filmu, teatru, 

10) realizację zadań i działań oraz wytycznych, priorytetów zawartych                   
w ogłaszanych konkursach, przez podmioty, instytucje i administrację 
samorządową, państwową i inne jednostki administracyjne, etc., w zakresie  
m. in. profilaktyki, pomocniczości, wypoczynku, edukacji itp. form i metod, 
które służą społeczeństwu dla ich dobra, 

11) współpracę z organami władzy, administracji państwowej, samorządami 
terytorialnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi na rzecz 
eliminowania i ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz 
surowców i prekursorów służących do ich produkcji, 

12)  współpracę z organami władzy, administracji państwowej w zwalczaniu 
przestępczości związanej z narkomanią, alkoholizmem i innymi 
uzależnieniami, 

13) opracowywanie raportów i opinii na temat zjawisk i problemów 
społecznych, informowanie władz i organów państwowych o skutkach 
używania i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych,                           
o których mowa w § 9, przez dzieci i młodzież oraz o rozmiarach szerzenia 
się tego zjawiska w skali kraju, 

14)  współpracę z podobnymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
zrzeszającymi stowarzyszenia, fundacje w obszarach pomocniczości,                       
o których mowa w § 9, 

15) Tworzenie placówek służących pomocą rodzinom dzieci uzależnionych                     



i osobom współuzależnionym. 
16)  Prowadzenie i organizacja wolontariatu. 
 

Wobec powyższego – w roku sprawozdawczym, Stowarzyszenie skupiło 
się na kontynuacji zadań i działań na rzecz środowiska lokalnego ,                          
a szczególności w kierunku dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 
borykających się z problematyką uzależnieniową od substancji 
psychoaktywnych. 

Zatem, w roku sprawozdawczym objęto zakresem ofertowym ogółem 
684- osoby 

 
 
    
                 
                   DZIAŁANIA ZBORNE I POWIĄZANE CELAMI :- 
 

 
 

Wobec powyższego realizacja zadań w bezpośredniej  działalności  merytorycznej 
przedstawia się następująco:- [Uwagi – wpisujemy wszystkie pozyskane środki finansowe] 

Lp. NAZWA ZADANIA / PROGRAMU Zlecający 
[pełna nazwa] 

Na kwotę 
(ogólną) 

1. Pomoc dla osób używających  środków 
psychoaktywnych – kontynuacja dobrych 
praktyk 2018-2020” 

 

PS/B/VI/1/5/43/2018-2020 
z dnia 19.03.2018 Miasto 
Stołeczne Warszawa 

Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych 

60.000,00 

2. Ryzykowne zachowania  i co dalej? 
Kontynuacja dobrych praktyk 2020 

68/BO/P/2020 
z dnia 02.01.2020 

KB ds. PN 

42.000,00 

    
 

Lp. NAZWA DZIAŁANIA ILOŚĆ 
ODBIORCÓW 

UWAGI 

1. „PORADNICTWO INDYWIDUALNE i  RODZINNE” 234 OGÓŁEM 
2. „INTERWENCJE KRYZYSOWE” 232 OGÓŁEM 
3. „EDUKACJA PSYCHOSPOŁECZNA” 44 RODZICE 
4. „KONSULTACJA” 148 OGÓLEM 
5 „TERAPIA INDYWIDUALNA” 26 DOROŚLI 
6. KOORDYNACJA PROGRAMU 1 OBSŁUGA 
7. KSIĘGOWOŚĆ 1 OBSŁUGA 
8.  	  

♦ Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 



3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego 
 

 
 

4) Odpisy uchwał zarządu  
 

Uchwała nr 1/ZWTPU/IV/ 2020 …..zatwierdzenie bilansu na dzień 31.12. 2019 
Uchwała nr 1/III/20…….z uwagi na koronowirusa SARS -COV2 ograniczenie 
bezpośrednich kontaktów personelu… pozwolenie na kontakty i formę pomocową telefonii                  
i skaypa 
Uchwała nr 2/III/20 …………….. dopuścić możliwość wyboru nowych władz na zasadzie 
wykorzystania łącz internetowych w dniu wyborów……. 
Uchwała nr 3 /III/20 …… dokonać zmian w treści obecnego statutu I -kadencji w zakresie 
dodania stosownych zapisów…. 
Uchwała nr 4/III/20 podjęcie decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków 
stowarzyszenia na dzień 20 czerwca 2020 roku  
 
 
5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem  ich źródeł. 

 
Lp. Rodzaj przychodu Podmiot /osoba 

fizyczna 
Kwota Uwagi 

1 Spadek  0  
2. Zapis  0  
3. Darowizny pieniężne od 

osób fizycznych i prawnych 
Podmiot, osoba 

fizyczna 
209,89  

4 Darowizny rzeczowe od osób 
fizycznych i prawnych 

 0  

A Nawiązki sądowe  Osoba fizyczna 2 400,00  
5. Dotacje 

[ogółem] 
Podmiot 113 907,82  

A Z budżetu Gminy  0  
B Z budżetu państwa Podmiot 42 000,00  
C Granty z UE   0  
D Urząd Miasta Podmiot 71 907,82  
6. Dochody z akcji 

charytatywnych 
 0  

7. Wynik finansowy z 
działalności gospodarczej 

 0  

Lp. Nazwa działania Nr Umowy 
( z dnia /roku ) 

Zlecający 
(Pełna nazwa) 

Na kwotę 
(ogółem) 

1. Nie dotyczy    



8. Dochód z prowadzenia 
rachunku bankowego 

[odsetki] 

 0  

9. Odpłatne świadczenia w 
ramach celów statutowych 

 0  

10. Z budżetu województwa  0  
11. Agendy MZ i OS KBPN  0  
12. NFZ  0  
13. Inne  0  
14. Składki członkowskie Osoba fizyczna 600  
15. Starostwo Powiatowe  0  
16. 1% podatku  0  
17. Zwrot pod. Od nieruchom.  0  

  Razem   
 
 

Dotyczy pkt.  7 i 9 
Nr 
lp. 

Rodzaj prac Wysokość przychodu Wysokość 
kosztów 

poniesionych z 
tego tytułu 

Procent [ogólny] 
do pozyskanych 
środków z 
innych źródeł 

 -- -- -- -- 
 -- -- -- -- 

6) Informacje o poniesionych kosztach:- 
(podajemy sumarycznie wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem placówki) 

 
 

LP. ZAKRES WYDATKOWANIA KWOTA 
WYDATKOWANA 

UWAGI 

I Realizacja celów statutowych 
[merytorycznych] ogółem: 

113 908,29  

1. Wydatki administracyjne – 
ogółem:- 
( w tym) 

1 352,02 	

a Czynsz; 5407,04  
b Opłaty telefoniczne – stacjonarne; 0  
c Opłaty telefoniczne – telefonii komórkowej; 348,00  
d Opłaty internetowe; 147,60  
e Opłaty pocztowe; 0  
f Pozostałe 7560,00  
2. Działalność gospodarcza [ogółem]:- 0  
3. Pozostałe koszty – ogółem :- 

( w tym) 
 	



a Delegacje służbowe; 0  

b Opłaty ,,ochrona obiektu”; 0  
c Opłaty za wywóz nieczystości; 766,16  
d Sprzątanie [opłaty]; 0  
e Środki czystości; 228,13  
f Środki higieniczne [ręczniki/papier 

toaletowy/papier do rąk itp.] 
0  

4. Inne nie wykazane jak powyżej.  	

a Ogrzewanie 1788,00  
b Koszty eksploatacyjne [Energia elektryczna      

i cieplna, woda] 
96,60  

c Usługi  [ksero /informatyczne] 0  

d Usługi transportowe  0  
e Usługi remontowe 0  
f Usługi bankowe  498,00  
g Materiały i wyposażenie 12031,00  
h Opłaty skarbowe i sądowe  0  
i Pozostałe usługi  0  
j Ubezpieczenie OC 0  
k  Materiały biurowe do zajęć 1663,94  
l Inne:PZU- ubez  lokalu, sprzętu 430,84  
m Inne: podatek od nieruchomości   
n Inne: wynagrodzenie płacowe   
o Inne: materiały informacyjno- szkoleniowe   
p Inne: szkolenia realizatorów  zadań   
r Inne: pozostałe koszty   
s Inne: wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń 34040,00  
t Inne: ubezp. społeczne   
u Inne: pozostałe koszty :umowy cywilno-

prawne 
50255,00  

V Pozostałe koszty operacyjne 305,97  
VI Odsetki od zaległości   

 
 

7). Dane o liczbie osób  zatrudnionych w placówce. 
(a) Liczba osób zatrudnionych:- 

I. merytoryczni: 
Lp. Rodzaj stanowiska Umowa        

o Dzieło 
Umowa/ 
Zlecenie 

Uwagi 

1. Koordynator 0 1  

2. Księgowość – nadzór finansowy 0 1 RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ 

3. Psycholog 0 2  

5. Psycholog 0 2 RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ 



6. Psychoterapeuta 0 1 RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ 

7. Psychoprofilaktyk 0 1  

8. Superwizor 0 1 RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ 

9. Prac. Udzielający porad wstępnych i 
telefonu zaufania 

0 1 wolontariat 

10. RAZEM ; 9 2  

Ogółem:- 12 – w tym  
4-osoby (Rachunek) 

Wolontariat: 1  - osoby 
 
 

II. działalność gospodarcza: 
 

Lp. Rodzaj stanowiska Etat Umowa/ 
Rachunek 

Uwagi 

1. Nie występuje    
. 

(b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń  
( z wyłączeniem  działalności gospodarczej) 

 
        W tym z podziałem na:- 

Lp. Podział wynagrodzeń Kwota ogólna Umowa o dzieło 
 

Umowa - 
Zlecenie 

1. Wynagrodzenie zasadnicze 34 040,00  34 040,00 
2. Nagrody    
3. Premie    
4. Inne; składki na ubez. społ.   	

5. Inne: umowa zlecenie   	

 
i. Dane o wysokości  wynagrodzenia wypłaconego łącznie dla 

realizatorów w ramach własnej „działalności gospodarczej”. 
 

        W tym z podziałem na:- 
Lp. Podział wynagrodzeń Ogólnie Etatyzacja 

 
Umowa - 
Rachunek Kwota ogólna 

1. Wynagrodzenie zasadnicze 50 255,00 -- 50 255,00 
2. Nagrody --- -- -- 
3. Premie -- -- -- 
4. Inne; składki na ubez. społ. --- --- -- 
5. Inne: umowa zlecenie --- -- -- 
 RAZEM:    

 
 

( c) Dane o wysokości miesięcznego / rocznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu. 

 



        W tym z podziałem na:- 
Lp. Podział wynagrodzeń Ogólnie 

Nie występuje 
Etatyzacja 

 
Umowa - Zlecenie 

Średnia m-c Rocznie 
1. Wynagrodzenie zasadnicze  0 0 0 

2 Nagrody  0 0 0 
3 Premie  0 0 0 
4 Inne;  0 0 0 

 
 
 
 

( d) Dane  o wydatkach na wynagrodzenia z Umów – Zleceń 
 

Lp. RODZAJ WYDATKÓW Ogólna kwota 
1. Umowa – Zlecenie /Rachunki 34 040,00 / 57 815,00 

 
(e ) Dane o udzielonych przez fundację  pożyczki pieniężnej. 

 
Nie występuje 

 
(f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 
 

Lp. Nazwa Banku Adres Ogółem 
w roku 

kalendarzowym 

Pozostało 
[przeniesiono na 

rok przyszły] 

1.  Nie występuje   
 

( g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 
Nie występują 

 
( h ) Dane o nabytych nieruchomościach ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 
Nie występują 

 
( i ) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 
 

Lp. Rodzaj   środka Gdzie nabyto 
[adres] 

Na kwotę Przeznaczenie 

  Nie występują   
 
 

 ( j ) Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji [placówek] ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

(dane te powinny pochodzić ze sprawozdania dla GUS, które składane są na podstawie 
posiadania REGONU) 



 
Lp. Rodzaj  Kwota 
1 Wartość ogólna 

( w tym) 
--  

a.                    Aktywa Środki pieniężne 6 953,66 
b. Zobowiązania Zobowiązania 

krótkoterminowe 
10 203,28 

 
8). Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu[placówce] przez  podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 
wyniku finansowym tej działalności. 

 
Lp. Zlecający podmiot Na kwotę Uwagi 
1. Podmiot państwowy   
2. Podmiot samorządowy   
 RAZEM:- Nie występują  
Lp. Wynik Finansowy   
1. Koszt zadań zleconych 113 908,29  

 
9) Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia  z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych 

deklaracji podatkowych. 
 
Lp. Rodzaj Kwota Uwagi 
1 Podatek VAT 0 Nie występuje 
2. Podatek dochodowy 1 940,00 Podatek PIT-4R od 

umów zleceń 
3. Narzuty ZUS 4 030,93 Ubezpieczenie 

zdrowotne od umów 
zleceń 

 
ii. Informacje, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona                                    

w stowarzyszeniu [placówce] kontrola, a jeśli była – to podać jej wynik..   
 
Lp. Rodzaj Kontroli Kto ją przeprowadził 

( pełna nazwa jednostki 
kontrolującej) 

Zakres kontroli 
(czego 

dotyczyła) 
1 Poprawność i zgodność 

merytoryczno - finansowa 
BIURO POMOCY I 

PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH 
WARSZAWA 

Rok 2020 

 
 
                                                                                            Grażyna  ZIMAK 
 
                                                                                            ................................ 
........................................................                                       Przewodniczący  
Data sporządzenia sprawozdania 

 



Członkowie Zarządu: 
     ........................................................................... 
 /pieczęć i podpis sporządzającego sprawozdanie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


