
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ROKOSOWSKA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-348 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 0606944103

Nr faksu E-mail tznwarszawa@wp.pl Strona www www.ptzn-waw.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-09-05

2011-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14571819100000 6. Numer KRS 0000395029

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

Andrzej Majcher Przewodniczący Zarządu TAK

Marcin Nowak WICEPRZEWODNICZĄCY TAK

Ewa Krawczyk Sekretarz TAK

Joanna Wiśniewska Skarbnik TAK

Anna Wielgo Członek TAK

Mateusz Bilnik Członek 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

Grzegorz Jeleń Przewodniczący TAK

Elżbieta Lauber Członek TAK

Joanna Karpińska Członek NIE

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, 
alkoholu, ni-kotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz 
przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również 
niepełnosprawności 
• Do zadań PTZN należy m.in.:
a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. 
informowanie społeczeń-stwa o charakterze zjawiska uzależnień, 
szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikoty-ny oraz możliwościach 
przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związa-nych z 
używaniem substancji psychoaktywnych;
b) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, 
międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w 
krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom od 
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz 
przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również niepeł-
nosprawności;
c) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i 
samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, 
alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
d) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, 
rządowych i samo-rządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i 
zdrowotnych osób uzależnio-nych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób 
po przebytej rehabilitacji i resocjalizacji;
e) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i 
instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w 
szczególności krajów Unii Europej-skiej, w tym z organami administracji 
rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form 
społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uzależnie-niu od 
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
f) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami i instytu-cjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, 
resocjalizację i zwalczanie prze-stępstw wynikających z uzależnienia od 
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych sub-stancji psychoaktywnych w 
celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstron-nej pomocy dla 
osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z 
zaburzeniami psy-chicznymi oraz zabezpieczenia osób używających 
substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez 
redukcję bezrobocia;
g) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich 
otoczeniu do-stępu i korzystania z odpowiedniej pomocy;
h) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych 
osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych 
Towarzystwa;
• OT PTZN może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i 
wspierać ru-chy pozarządowe określonych celami i zadaniami 
wynikającymi z niniejszego statutu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Formy, w jakich były realizowane zadania statutowe PTZN w 2020 roku – 
główne kierunki działań podjętych przez OT PTZN w Warszawie
• opracowanie merytoryczne i formalne oraz realizacja programów 
profilaktycznych:
• Projekty realizacji programu "Razem z Ochotą II"
• „Program Wzmacniania Rodziny 10 -14””
• Akademia Rodzinna „Kompas” 
• Międzyszkolny Program Kreatywnej Profilaktyki i Edukacji Rówieśniczej w 
Nowym Dworze Mazowieckim
• Obóz dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w 
Warszawie
• Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym 
„Dokąd idziemy"

• rozszerzenie (głównie na nowe szkoły ponadgimnazjalne) i dalsze 
dopracowywanie formuły programu Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie 
Rówieśnicze (MOPR) oraz ciągła realizacja programu
• reaktywacja z inicjatywy liderów młodzieżowych programu grupy 
rozwoju osobistego dla liderów MOPR, 
• dalsze dopracowanie formuły profilaktyki poprzez sztukę i twórczość 
oraz letnich obozów 
• kontynuacja i zacieśnienie współpracy z placówkami oświatowymi w 
Warszawie i województwie mazowieckim, nawiązanie współpracy z 
nowymi placówkami
• kontynuacja i zacieśnienie współpracy z władzami samorządowymi 
dzielnic Wola i Ochota oraz miasta  Nowy Dwór Mazowiecki
• informowanie środowiska lokalnego o działalności PTZN
• kontynuacja współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. w 
ramach Ochockiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych
• działania pomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i 
niewydolnych wychowawczo we współpracy z władzami samorządowymi 
dzielnicy Ochota i Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, połączone z 
imprezami profilaktycznymi:

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Formy, w jakich były realizowane zadania statutowe PTZN w 2020 roku – główne kierunki działań podjętych przez OT PTZN w 
Warszawie
• opracowanie merytoryczne i formalne oraz realizacja programów profilaktycznych:
• Projekty realizacji programu "Razem z Ochotą II"
• „Program Wzmacniania Rodziny 10 -14””
• Akademia Rodzinna „Kompas” 
• Międzyszkolny Program Kreatywnej Profilaktyki i Edukacji Rówieśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim
• Obóz dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie
• Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy"

• rozszerzenie (głównie na nowe szkoły ponadgimnazjalne) i dalsze dopracowywanie formuły programu Młodzieżowe 
Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR) oraz ciągła realizacja programu
• reaktywacja z inicjatywy liderów młodzieżowych programu grupy rozwoju osobistego dla liderów MOPR, 
• dalsze dopracowanie formuły profilaktyki poprzez sztukę i twórczość oraz letnich obozów 
• kontynuacja i zacieśnienie współpracy z placówkami oświatowymi w Warszawie i województwie mazowieckim, nawiązanie 
współpracy z nowymi placówkami
• kontynuacja i zacieśnienie współpracy z władzami samorządowymi dzielnic Wola i Ochota oraz miasta  Nowy Dwór 
Mazowiecki
• informowanie środowiska lokalnego o działalności PTZN
• kontynuacja współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach Ochockiego Porozumienia Organizacji 
Pozarządowych
• działania pomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo we współpracy z władzami 
samorządowymi dzielnicy Ochota i Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, połączone z imprezami profilaktycznymi:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 3



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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

10000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Obóz profilaktyczno wypoczynkowy w Szklarskiej 
Porębie "Nasze drogi na Szczyty" - Oddział PTZN 
współpracuje na co dzień z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 w Warszawie ul. 
Brożka 26. Wychowankowie objęci opieką to 
młodzież w wieku 13-18 lat pochodząca ze 
środowisk tzw. „trudnych” – rodziny 
dysfunkcyjne , w tym rodziny rozbite, gdzie 
rodzice samotnie wychowują dzieci); zagrożone 
wykluczeniem społecznym; ubogie. Uczestnicy 
obozu to wychowankowie Młodzieżowego 
Ośrodkiem Socjoterapii nr 6  mieszkańcy 
dzielnicy Wola. Jak wynika z wieloletniej 
obserwacji jest to młodzież nie korzystająca do 
tej pory z wyjazdowych form wypoczynku ze 
względu na swoje zaburzenia zachowania lub 
zaniedbania rodzinne.
Głównym celem projektu jest rozwijanie 
zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy biorącej systematyczny i aktywny 
udział w całorocznej pracy profilaktycznej i 
socjoterapeutycznej.

85.31.A 6 597,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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6 597,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 305 652,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 359 149,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 359 149,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

26 000,00 zł

279 652,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46 900,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 6 597,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 597,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 365 240,39 zł 6 597,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

343 447,86 zł 6 597,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20 735,53 zł

1 057,00 zł 0,00 zł

1 Program rozwijania umiejętności psychoruchowych z wykorzystaniem pedagogiki cyrku „CIRCUS” 1 000,00 zł

1 Program rozwijania umiejętności psychoruchowych z wykorzystaniem pedagogiki cyrku „CIRCUS” 1 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

35 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 600,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 701,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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. 0,50 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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

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.
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37 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

38 osób fizycznych
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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 227 606,80 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

227 606,80 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 12 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 227 606,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 227 606,80 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Program profilaktyki 
zachowań ryzykownych w 
środowisku
szkolnym „DOKĄD IDZIEMY

Celem głównym zadania jest 
wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi 
uczniów szkół województwa 
mazowieckiego. Podstawowym 
czynnikiem chroniącym jest 
zdrowe, wspierające środowisko 
szkolne, które będzie 
kształtowane i wzmacniane 
poprzez:
• przekazywanie wartości i 
norm społecznych; 
• budowanie przyjaznego 
klimatu w klasie i szkole, 
• budowanie wspierających 
relacji między nauczycielami, 
uczniami i

Województwo Mazowieckie 35 820,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 MIĘDZYSZKOLNY PROGRAM 
KREATYWNEJ PROFILAKTYKI I 
EDUKACJI RÓWIEŚNICZEJ W 
NOWYM DWORZE 
MAZOWIECKIM

Głównym celem programu jest 
wzmacnianie bezpieczeństwa i 
kształtowanie właściwych relacji 
w środowisku szkolnym poprzez 
kształtowanie sprawstwa 
młodych ludzi w środowisku 
szkolnym oraz prowadzenie 
niekonwencjonalnych form 
edukacji rówieśniczej w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy.

Województwo Mazowieckie 30 880,00 zł

3 Akademia Rodzinna 
"KOMPAS"

Cele zadania to: rozwijanie 
kompetencji wychowawczych i 
społecznych rodziców oraz 
skuteczności oddziaływań 
rodzicielskich, doskonalenie 
umiejętności interpersonalnych 
i indywidualnych dzieci i 
młodzieży oraz wzmacnianie 
więzi rodzinnych. Długofalowym 
celem głównym jest poprawa 
funkcjonowania dzieci i 
młodzieży w środowisku 
szkolnym, rówieśniczym i 
rodzinnym, korygowanie 
zaburzonego zachowania i 
zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem poprzez 
konstruktywne wsparcie w 
rodzinie

Województwo Mazowieckie 58 720,00 zł

4 Obóz profilaktyczno 
wypoczynkowy w Szklarskiej 
Porębie "Nasze drogi na 
Szczyty"

Głównym celem projektu jest 
rozwijanie zainteresowań oraz 
poprawa kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży z Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy biorącej 
systematyczny i aktywny udział 
w całorocznej pracy 
profilaktycznej i 
socjoterapeutycznej.

M. St. Warszawa 29 882,00 zł

5 Dzielnicowe Święto 
Wolontariusza "Wolontariat 
z Ochotą"

Zadanie wpisuje się w działania 
z zakresu pomocy społecznej, 
poprzez wspieranie i promocję 
inicjatyw nakierowane na 
pomoc osobom słabszym, 
potrzebującym, wykluczonym, 
czy też niezaradnym życiowo. 
Poprzez oddolne działania ludzi 
dobrej woli niesiona jest 
bezinteresowna - 
wolontarystyczna pomoc i 
wsparcie osobom i rodzinom w 
przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji życiowych, z którymi 
nie są w stanie sami sobie 
poradzić, wykorzystując własne 
możliwości i uprawnienia.

M. St. Warszawa 10 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

6 Program profilaktyki 
zachowań ryzykownych w 
środowisku szkolnym MOS 
nr 6 „DOKĄD IDZIEMY”

Celem głównym zadania jest 
wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 331 i Branżowej Szkoły I 
Stopnia nr 67 przy 
Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii nr 6. Podstawowym 
czynnikiem chroniącym jest 
zdrowe, wspierające środowisko 
szkolne, które będzie 
kształtowane i wzmacniane 
poprzez:
• przekazywanie wartości i 
norm społecznych; 
• budowanie przyjaznego 
klimatu w klasie i szkole, 
• budowanie wspierających 
relacji między nauczycielami, 
uczniami

M. St. Warszawa 29 740,00 zł

7 Razem z Ochotą III Głównym celem projektu 
"Razem z Ochotą III"  jest 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci i młodzieży w wieku 6-18 
lat oraz zwiększanie 
kompetencji społeczno-
opiekuńczych ich rodzin.

M. St. Warszawa 69 000,00 zł

8 Program profilaktyki 
zachowań ryzykownych w 
środowisku szkolnym „Dokąd 
idziemy” w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3, ul. 
Szkolna 3  05-102 Nowy 
Dwór Mazowiecki

Celem głównym zadania było 
wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 
3  05-102 Nowy Dwór 
Mazowiecki

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 10 000,00 zł

9 Program profilaktyki 
zachowań ryzykownych w 
środowisku szkolnym „Dokąd 
idziemy” w Zespole Szkół Nr 
2 w Nowym Dworze 
Mazowieckim

Celem głównym zadania było 
wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi 
uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Mazowieckim

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 9 010,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Program Wspomagania 
Rodziny 10 – 14” w 
Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii nr 6 w 
Warszawie”

Program Wzmacniania Rodziny 
[PWR] jest propozycją 
oddziaływań z zakresu 
profilaktyki selektywnej, a z 
uwagi na swoją zawartość 
merytoryczną i sposób realizacji 
ma charakter systemowy 
oddziałujący na całą rodzinę, co 
jest najważniejszym elementem 
w osiąganiu skuteczności 
edukacyjnej i terapeutycznej. 
Długofalowym celem PWR jest 
ograniczenie picia alkoholu, 
używania narkotyków oraz 
problemów związanych z 
zachowaniem w okresie 
dojrzewania.

Minister Zdrowia 25 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Majcher
Joanna Wiśniewska Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-14
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