
Sprawozdanie z działalności   Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich  w okresie 

od 01.01.2020 do 31.12.2020

    W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie kontynuowało działalność statutową, polegającą
na  wspieraniu  organizacyjno-technicznym  i  finansowym  ruchu  rekolekcyjnego  Spotkania
Małżeńskie.  Dzięki  temu wsparciu  Ruch Spotkań  Małżeńskich  przeprowadził  w 2020 r.   36
podstawowych warsztatów dla 411 małżeństw stacjonarnie.  Niestety,  z powodu pandemii  90
warsztatów  trzeba  było  odwołać.  Aby  nie  przerywać  działalności,  chętnych  zaproszono  na
warsztaty  on-line  "Wprowadzenie  do  dialogu",  z  których  skorzystało  59  małżeństw.
Przeprowadzono 20 serii Wieczorów dla Zakochanych, 17 Rekolekcji dla Narzeczonych oraz 5
warsztatów pogłębiających – z tego większość on-line lub hybrydowo, zawsze jednak  w pełnym
reżimie  sanitarnym.  Przeprowadzonych  zostało  też  9  warsztatów  szkoleniowych  dla  osób
prowadzących  Spotkania  Małżeńskie.  Latem  149  rodzin  uczestniczyło  w  turnusach
wakacyjnych. 
Nie odbyły się zaplanowane warsztaty dla animatorów w Irlandii,  odbył się natomiast weekend
podstawowy hybrydowy w Szwecji i weekend podstawowy stacjonarny w Szwajcarii,  a także
stacjonarne warsztaty dla animatorów na Białorusi, w których uczestniczyli animatorzy z Polski. 
Wszystkie te formy pracy wspierane były przez Stowarzyszenie w formie pokrywania kosztów
druku zeszytów formacyjnych,  zeszytów do  pracy  uczestników,  folderów informacyjnych,  a
niekiedy kosztów podróży.

Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich wspierało  Krajowy Zjazd Liderów Ośrodków
Diecezjalnych Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, który odbył się w dniach 18-20 września
w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini k. Krakowa. Około 100 uczestników  – liderów, ich
zastępców oraz kapłanów i sióstr  zakonnych ze wszystkich regionów Polski,  a także Zarząd
Krajowy  i  założyciele  Ruchu  –  Irena  i  Jerzy  Grzybowscy  –  dzielili  się  doświadczeniami
kierowania  ośrodkami   tak,  aby  dbać  o  duchowość  i  charyzmat  Ruchu,  budować  wspólnotę
animatorów, a zarazem skutecznie realizować misję Spotkań Małżeńskich. Gospodarzem Zjazdu
był – po raz pierwszy w swojej 22-letniej historii – Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie,
wspierany przez lokalny Oddział naszego Stowarzyszenia.

W dniach 21-23.02 odbyły się w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
w  Laskach  międzynarodowe  warsztaty  poświęcone  liderowaniu  wspólnotom  Spotkań
Małżeńskich. Uczestniczyło w nich 60 osób – małżeństw i kapłanów – przedstawicieli zarządów
Spotkań  Małżeńskich  w Polsce,  na  Białorusi,  Litwie,  Łotwie,  Rosji,  Ukrainie  i  w Wielkiej

Brytanii.  Wśród  uczestników  byli  również  przedstawiciele  prawosławnego  Stowarzyszenia
Spotkania Małżeńskie, a także tworzącego się stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Kościoła
Chrześcijan Baptystów. 

 Stowarzyszenie dbało o zapewnienie prowadzenia przez Spotkania Małżeńskie warsztatów z
zakresu komunikacji interpersonalnej od strony organizacyjnej i zapewniało zaopatrzenie tych
warsztatów w artykuły kancelaryjne  i  inne  artykuły,  stwarzając  zaplecze  do profesjonalnego
prowadzenia warsztatów.
Stowarzyszenie finansowało także widoczność Spotkań Małżeńskich w Internecie oraz wspierało
wydawanie materiałów formacyjnych i reklamowych do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia.
Finansowane były również tłumaczenia materiałów formacyjnych na język rosyjski.

 Od wielu uczestników warsztatów prowadzonych przy wsparciu Stowarzyszenia przychodzą
świadectwa  pozytywnego  wpływu  uczestniczenia  w  warsztatach  na  jakość  porozumienia  w
rodzinie. Wynika z nich między innymi, że warsztaty pomagają przeciwdziałać  patologii życia
rodzinnego,  przemocy  w  rodzinie,  uzależnieniom.  W  wielu  sytuacjach  udało  się  uniknąć
rodzinnych  tragedii.  Dlatego  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Spotkań  Małżeńskich  nadal  wspiera
działalność ruchu rekolekcyjnego.

      Liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia w 2020 r. wzrosła i wynosi aktualnie 38 osób.
Istnieje  pięć  oddziałów terenowych Stowarzyszenia:  w Rzeszowie,  Wrocławiu, Opolu oraz –



powstałe w 2020 roku: w Łodzi i w Jaworznie. Oddział we Wrocławiu uzyskał status organizacji
pożytku publicznego. Liczba animatorów wynosi aktualnie ponad 700 osób w różnych częściach
Polski.

  Istotnym zagadnieniem organizacyjnym dla Stowarzyszenia była konieczność przejścia na
pracę zdalną. Podjęto kroki w kierunku rejestracji w portalu „techsoup.pl”, za pośrednictwem
którego można uzyskać wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych m.in. od Google’a,
działania te są w trakcie realizacji.

 Stowarzyszenie w roku 2020 nadal wynajmowało od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”
lokal  użytkowy przy  ulicy  Meander  21.  W pomieszczeniu  tym prowadzona  jest  działalność
sekretarsko-organizacyjna i zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
  
      Stowarzyszenie w ramach swojego konta bankowego prowadzi  subkonta dla ośrodków w
Polsce. W roku 2020 funkcjonowało 17 subkont dla ośrodków i pięć ogólnych.

     Przychody z działalności statutowej w roku 2020 wyniosły 154 720,22 PLN, co jest kwotą
znacznie  niższą  niż  w  roku  2019  (278 623,10  PLN).  Zmniejszyła  się  kwota  darowizn  od
sympatyków Stowarzyszenia,  które zamknęły się  kwotą  121 477,52 PLN (wobec 242 928,10
PLN w 2019 roku). Nieznacznie mniejsza była kwota uzyskana z tytułu 1% od podatku, która
wyniosła 33 242,70 PLN (wobec 35 695,00 w 2019 roku). Wobec spowodowanego pandemią
ograniczenia  działalności  ogólna  kwota  kosztów  poniesionych  przez  Stowarzyszenie
zmniejszyła się i wyniosła 98 516,42 PLN (wobec 194 248,88 PLN w 2019 roku). Przychody z
odsetek wyniosły 329,21 PLN. Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec roku wyniosła
więc  17 080,34 PLN. 

Środki uzyskane z 1% służyły przede wszystkim do dofinansowania  kosztów uczestnictwa w
warsztatach przez osoby, które nie mogły pokryć pełnych ich kosztów. 

         
                                                                     Prezes

                                                                         Jacek Misiurewicz
Warszawa, 3.03.2021



wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2021-02-19

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
STOWARZYSZENIE PZYJACIÓŁ 
SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Nazwa ulicy MEANDER
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Numer budynku 23

Numer lokalu 22

Nazwa miejscowości WARSZAWA

Kod pocztowy 02-791

Nazwa urzędu pocztowego WARSZAWA

Identyfikator podatkowy NIP 9511815297

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000119130

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2020-01-01

Data do 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak



wizualizacja sprawozdania

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

- w bilansie wg cen nabycia 
wyceniono środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne, 
pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne (umorzenia), - środki 
trwałe o wartości powyżej 10 000,00 
zł netto amortyzuje się - przy 
amortyzacji stosuje się stawki 
podatkowe; - przy określaniu 
amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych 
przyjmuje się, że składniki o cenie 
jednostkowej do 10 000,00 zł 
zaliczane są w koszty w 100% 
wartości w momencie zakupu.

ustalenia wyniku finansowego
Stowarzyszenie sporządza rachunek 
zysków i strat w wersji 
porównawczej.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało sporządzone 
na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
godnie z przyjętymi zasadami 
polityki rachunkowości. 
Sprawozdanie finansowe w 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Spotkań 
Małżeńskich sporządzone jest za rok 
obrotowy i podatkowy, który 
pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym i trwa 12 kolejnych 
pełnych miesięcy kalendarzowych i 
obejmuje: Informacje do bilansu 
sporządzoną na dzień 31.12.2020 
rok, Bilans za okres 01.01.2020 - 
31.12.2020 sporządzony na dzień 
31.12.2020, Rachunek zysków i strat 
za okres 01.01.2020-31.12.2020 
sporządzony na dzień 31.12.2020

pozostałe

Nie sporządza się sprawozdania z 
przepływów środków pieniężnych 
(cash flow); Nie sporządza się 
sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnym.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 180896.91 165501.44 -

• Aktywa trwałe 1416.68 2479.20 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

1416.68 2479.20 -

• Aktywa 
obrotowe

179480.23 163022.24 -
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• • Należności 
krótkoterminowe

4692.63 4625.25 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

174787.60 158396.99 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 180896.91 165501.44 -

• Fundusz własny 180896.91 163816.57 -

• • Fundusz 
statutowy

11296.61 11296.61 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

152519.96 113249.94 -

• • Zysk (strata) 
netto

17080.34 39270.02 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

0.00 1684.87 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

0.00 1684.87 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
statutowej

154720.22 278623.10 -
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• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

154720.22 278623.10 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

98516.42 194248.88 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

98516.42 194248.88 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

56203.80 84374.22 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty ogólnego 
zarządu

37152.62 45827.33 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

19051.18 38546.89 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

2300.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody 
finansowe

329.21 723.13 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty finansowe 0.05 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

17080.34 39270.02 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

17080.34 39270.02 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości
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