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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

           

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego  

Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 
 

 

 
 

 

� Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

� Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

� We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  

� We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 
 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  

(wypełnia MPiPS) 

 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo mazowieckie Powiat Warszawa 

Gmina Warszawa Ulica Świętojerska Nr domu 12a Nr lokalu - 

Miejscowość Warszawa Kod pocztowy 00-236 Poczta Warszawa Nr telefonu 22 831-00-76/77 

 Nr faxu 22 831-00-76/77 E-mail biuro@ptsr.waw.pl Strona www  www.ptsr.waw.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

10.05.2002r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

30.07.2004r. 

5. Numer REGON 140285209 6. Numer KRS  0000110888 

za rok 2011 
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dr Elżbieta Doraczyńska – Przewodnicząca Rady 

dr Maria Kassur – Wiceprzewodnicząca Rady 

Józefa Teresa Chmielewska – Skarbnik Rady 

Krystyna Doboszyńska – Sekretarz Rady 

Marta Kowal – członek Rady 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Zbigniew Ewiak – członek Rady 

Joanna Okarma - przewodnicząca 

Jerzy Koper 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) Danuta Andrzejewska 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze 
stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na 
gruncie konstytucji RP i mająca na celu: 

1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz 
zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, 
zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 

2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumiane 
jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w 
społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania 
własnym życiem, 

3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez 
uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki 
dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie 
partnerskich postaw miedzy tymi grupami, 

4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze 
stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej. 



 

3 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

Cele swoje PTSR realizuje przez: 

1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, 
placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi 
organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 

2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i 
socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów 
powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, 
organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz 
zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 

3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, 
osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej 
poszkodowanych, 

4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych 
i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i własnych publikacji, 

5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz 
legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i 
wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze 
stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, 
zwłaszcza w zakresie: 
• ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architekto-
nicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób 
ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im 
rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z 
wnioskami o ich usunięcie, 
• opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób 
ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy 
zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainte-
resowaniami oraz zasad jego realizacji, 
• opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie 
codzienne i pracę osób ze stwardnieniem rozsianym. 

6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a także obozów i wczasów, 

7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z 
celami statutowymi Towarzystwa, 

8. otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem 
rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego, 

9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk 
do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 

10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 

12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej, 

13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

1.  pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób 

2. działania na rzecz niepełnosprawnych 

3. ochrona i promocja zdrowia 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzień 31 grudnia 2011r. było zarejestrowanych 1357 osób, 
z czego 698 to członkowie aktywni, czynnie uczestniczący w działaniach Stowarzyszenia a 28 
osób to członkowie wspierający i honorowi. 
W roku 2011 przyjęto 80 osób. 
 

Dzięki środkom uzyskanym w ramach dotacji, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% w 2011 roku: 

w ramach rehabilitacji ruchowej: 

1. Przeprowadzono 264 h zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzględniających 
stopień. niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2h. Łącznie z zajęć 
skorzystały 34 osoby. 

2. Przeprowadzono 2089 h rehabilitacji domowej dla 76 osób najmniej sprawnych. Jedna 
osoba skorzystała z 30 godzin rehabilitacji. 

3. Przeprowadzono 325,5 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 39 osób. Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu po średnio 3h. 

4. Przeprowadzono 110,5 h zajęć tai-chi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 i 2 
godziny i prowadzone były wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. 
Skorzystało z nich 28 osób.  

5. Przeprowadzono 75 h zajęć jogi. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny, 
skorzystało z nich 25 osób.  

6. Przeprowadzono ćwiczenia jogi w Joga Studio dla osób sprawniejszych dla 5 osób. W 
ramach jednego karnetu można było korzystać 3 razy w tygodniu. Zakupiono 17,5 karnetów 
miesięcznych. 

7. Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięło udział 18 osób. Zakupiono 55 
karnetów na ćwiczenia zespołowe i 44 karnety na basen. Ćwiczenia w wodzie odbywały się 
dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny. 

8.  Zakupiono 23 karnety dla osób sprawniejszych na basen do Wodnego Parku, z których 
skorzystały 23 osoby. 

9. Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli 
przez 1,5 godziny korzystać z basenu i siłowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z możliwości 
takiej skorzystało 13 osób. 

10. Dofinansowano hipoterapię - 89 półgodzinnych jazd w Stajni Agmaja dla 6 osób. 

11. Sfinansowano łącznie 1009 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia 
rehabilitacyjne, warsztaty ceramiczne i arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, członków 
pełniących funkcje społeczne oraz asystentów z podopiecznymi.  

12. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny: 3 aparaty do masażu uciskowego, 2 rotory elektryczne, 
stymulator pęcherza, a także: piłki do ćwiczeń dłoni, woreczki do ćwiczeń, 2 rotory 
mechaniczne, 2 rowery stacjonarne, 20 kijków do nordic walking, 4 trenery równowagi 
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

w ramach rehabilitacji społecznej 
(w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej): 

13. Sfinansowano 10 651,5 h pracy asystentów u 57 osób. 

14. W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w 
których uczestniczyło 15 - 20 osób w dwóch grupach, a także przeprowadzono 86 h zajęć 
arteterapeutycznych. Z których skorzystało 11 osób. 

15. Przeprowadzono 23 dwugodzinne spotkania grupy wsparcia z psychologiem dla 9 osób. 

16. Przeprowadzono indywidualne porady psychologiczne o łącznym wymiarze 61 godzin, z 
których skorzystało 26 osób. 

17. Przeprowadzono 18 godzin warsztatów psychologicznych z zakresu usprawniania funkcji 
poznawczych pn. „Główka pracuje”. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych. 

18. Udzielono 23,5 godzin porad prawnych, z których skorzystało 11 osób. 

19. Pracownik socjalny udzielał porad socjalnych i informacji podczas 960 h dyżuru w biurze. 

20. Przeprowadzono 176,5 h wsparcia logopedycznego, z którego skorzystało 10 osób. 

21. Zrealizowano projekt dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego 15 osób 
skorzystało z 50 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego, pracownika 
socjalnego, a także uczestniczyło w warsztatach „Poszukiwania w sobie mocy” (2 grupy po 15 
godzin). W ramach projektu odbyły się również 2 trzygodzinne wykłady nt zjawiska przemocy w 
rodzinie. 

22. Sfinansowano bilety na wyjścia kulturalne (bilety do kina, teatru), zorganizowano wyjście do 
Centrum Nauki Kopernik a także do planetarium tam się znajdującego. 

23. Zorganizowano 7 mniejszych spotkań integracyjnych: spotkanie opłatkowe, zabawę 
karnawałową, spotkanie wielkanocne, majową imprezę muzyczną, Ognisko na Starym 
Bemowie, rejs statkiem po Wiśle, Andrzejki. 

24. Odbyło się spotkanie z Tadeuszem Chudeckim – aktorem, podróżnikiem i autorem książek 
poświęcone podróżom tego bardzo interesującego człowieka. 

25. W Wildze pod Warszawą odbyło się czterodniowe szkolenie dla wolontariuszy - członków 
Stowarzyszenia. Poza szkoleniem wyjazdowym w ramach projektu „Wolontariusze zawsze 
potrzebni” cyklicznie odbywały się spotkania z 20 osobami zainteresowanymi wsparciem 
działań Stowarzyszenia. 

26. 4 czerwca 2011r. zorganizowano spotkanie problemowe, z udziałem fizjoterapeuty-
masażysty – Tomasza Gładysza, instruktorki jogi - Joanny Bierskiej i pielęgniarki udzielającej 
pierwszej pomocy – Grażyny Pawlak. Podczas spotkania zostały wręczone członkostwa 
honorowe także p. Danucie Sękalskiej, p. Tadeuszowi Kozłowskiemu, p. Bogusławowi 
Tobiszewskiemu - szefowi działu promocji Domu Wydawniczego REBIS za działania na rzecz 
osób chorych na stwardnienie rozsiane, a także życzliwość i wsparcie okazane Oddziałowi 
Warszawskiemu PTSR. Godność Członka Honorowego OWPTSR została przyznana także 
Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ KONIKU”! za wieloletnie 
działania na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, w szczególności prowadzenie zajęć 
hipoterapii, a także za życzliwość i wsparcie okazane Oddziałowi Warszawskiemu PTSR. 

27. 11 czerwca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 odbyło się spotkanie 
dotyczące stwardnienia rozsianego. Spotkanie poprowadził dr Wojciech Wicha, który w 
szczegółowy sposób opowiedział o rodzajach stwardnienia rozsianego, rzutach choroby, lekach 
stosowanych w poszczególnych fazach i w konkretnych typach choroby, o ich refundacji przez 
NFZ, stosowaniu diety, witamin. Dowiedzieliśmy się również o badaniach na lekach 
prowadzonych w naszym kraju jak również za granicą. 

28. Pod koniec sierpnia, w ramach projektu „Stary człowiek a może” grupa 20 osób 60+ 
uczestniczyła w czterodniowych warsztatach arteterapeutycznych i nauki techniki nordic-
walking. Warsztaty odbyły się w ośrodku  EMAUS, koło Białobrzegów Radomskich 
W trakcie warsztatów została zorganizowana wycieczka Szlakiem Ikon i Cerkwi. Trasa wiodła 
pośród bieszczadzkich dolin i wzgórz, a uczestnicy podróżowali Bieszczadzką Kolejką 
Wąskotorową – zabytkiem kultury. 
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29. W okresie sierpień – październik odbyły się trzy jednodniowe wycieczki po Mazowszu – do 
skansenu Wsi Polskiej w Sierpcu, po Plocku oraz po Gołotczyźnie, Ciechanowie i Opinogórze. 
W wycieczkach wzięło udział 45 osób. 

30. Zorganizowano 5-cio dniowe rekolekcje ignacjańskie w Domu Rekolekcyjnym w 
Brańszczyku nad Bugiem dla 19 osób mało sprawnych i ich opiekunów. Rekolekcje prowadził 
ojciec Wacław Oszajca. 

31. Przeprowadzono konkursy „SMaki życia” dla członków i sympatyków Towarzystwa oraz 
„Świat oczami seniorów”. 

32. 3 września 2011r. zorganizowano piąty Piknik Integracyjny dla podopiecznych OW PTSR i 
Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 100 osób.  Imprezę 
poprowadził nasz wodzirej, Marcin Skroczyński. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół 
Konsonans z Radomia w składzie Katarzyna Pluta, Janusz Gryczka i Leszek Gryczka. 
Solistami, którzy zaprezentowali nam swoje mini-recitale byli: Oleksandra Żurawel z Ukrainy, 
Elżbieta Majdzińska - laureatka Show Muzyczne Kaziki, Rafał Błach oraz Anna Osmakowicz - 
laureatka Złotego Samowara będąca „dobrym duszkiem” całego zespołu. Muzycy grali utwory 
znane i lubiane przez wszystkich. Były standardy światowe, trochę jazzu, jak też i polskie 
przeboje. Co odważniejsi ruszyli w tany. 
Podczas Pikniku odbyły się konkursy, a także podziękowano firmom i instytucjom, które 
wspomagają nas od lat z realizacji pikniku. Członkostwa honorowe wręczono  firmom Alter 
Bossar i PS Namioty za bezpłatne zapewnienie namiotów i baldachimów, Fabryce Smaq za 
duże upusty i pyszne przekąski z grilla, firmie Neuron dbającej o bezpieczeństwo, Clipper 
zapewniającej toaletę dla osób niepełnosprawnych, i Stołecznej Estradzie, która zapewniła 
stoliki i krzesełka.  

33. W dniach 12-16 września 2011r. przeprowadzono trzecie wyjazdowe warsztaty 
arteterapeutyczne. Warsztaty odbyły się w województwie podkarpackim, w Cisnej – 
miejscowości urokliwie położonej wśród bieszczadzkich wzgórz. W ramach warsztatów 
przybliżona została metoda batiku, odbyły się także zajęcia z koralikarstwa (wytwarzania 
biżuterii z gliny, a następnie malowania jej) oraz filcowania. W wyniku zajęć powstało wiele 
ciekawych prac, niektóre z nich można obejrzeć w biurze stowarzyszenia.  

34. 19 września zorganizowano jednodniową autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki 
Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie. Mszę świętą dla grupy celebrował ojciec Wacław 
Oszajca wspólnie z czterema innymi księżmi. W wyjeździe wzięły udział 44 osoby. 

35. W dniach 14 – 19 października w Zakopanym (woj. podkarpackie) oraz 9 – 14 listopada w 
Chłopach (woj. zachodniopomorskie) zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Budujemy 
wsparcie dla chorych na SM”. Uczestnikami warsztatów byli opiekunowie i osoby chore na SM - 
członkowie Oddziału Warszawskiego oraz Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego. W ramach zadania zostały przeprowadzone spotkania wykładowo-warsztatowe 
oraz konsultacje indywidualne z zakresu rehabilitacji, pomocy społecznej, psychologii oraz 
wsparcia osób w niezależnym życiu – pielęgniarstwo. Pomiędzy zajęciami zostały 
zorganizowane wycieczki do schroniska nad Morskim Okiem oraz przejazd koleją linową na 
Kasprowy Wierch, a także wycieczki do Kołobrzegu, Międzyzdrojów czy na Cmentarzysko 
Gotów. 

36. Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Warszawski przeprowadził czterodniowy, wyjazdowy kurs na Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej, Chorej na SM. Na kurs zostało przyjętych 12 osób, które w ośrodku Emaus 
koło Białobrzegów Radomskich zwiększały swoją wiedzę z zakresu psychologii, rehabilitacji, 
pierwszej pomocy i praw obywatelskich. Na zakończenie tej części kursu, jego uczestnicy 
pisali  test, który obejmował zagadnienia z wyżej wymienionych dziedzin. Dopiero po uzyskaniu 
jego pozytywnego wyniku mogli zacząć odbywać, pod czujnym okiem patronów, wizyty 
pilotażowe u naszych członków.  
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37. 10 grudnia 2011r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyło się coroczne spotkanie członków Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W ramach spotkania odbył się wykład dr n. med. Jacka 
Zaborskiego pt „Współczesne poglądy na postępowanie z osobą ze stwardnieniem rozsianym”. 
Następnie z ostało nadane członkostwo honorowe ojcu Wacławowi Oszajcy za pomoc w 
organizacji rekolekcji i  pielgrzymek dla członków Towarzystwa. Członkostwa zostały także 
przygotowane dla Pana Szymona Szurmieja – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru 
Żydowskiego, Pani Gołdy Tencer -  Wicedyrektor Teatru Żydowskiego, jak również Andrzeja 
Suprona. Po krótkiej przerwie, Pani Przewodnicząca podziękowała 22 wolontariuszom i 
członkom, którzy aktywnie działali w minionym roku. Drugą grupę wyróżnionych 39 osób 
stanowili wolontariusze i pracownicy szczególnie zaangażowani w działania Oddziału 
Warszawskiego PTSR na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

38. 17 grudnia 2011 roku w salach Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego odbyło się 
uroczyste spotkanie przedświąteczne dla członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania odbył 
się przygotowany przez muzyków Teatru Wielkiego koncert kolęd i pastorałek,  a każdy 
uczestnik spotkania otrzymał świąteczna paczkę. Wolontariusze dostarczyli także paczki 
osobom mieszkających w Zakalcach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej.  

w ramach działalności wydawniczej: 

39. Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika "Nadzieja ", każdy numer w nakładzie 800 
szt. 

40. Zredagowano i wydano Informator Oddziału Warszawskiego (2200 szt), broszurki 
poświęcone ćwiczeniom rehabilitacyjnym i logopedycznym (po 1000 szt), a także Poradnik dla 
osób nowozdiagnozowanych (1000 szt). Wszystkie te materiały znalazły się także w wersji 
elektronicznej – na płytach CD oraz na stronie internetowej www.ptsr.waw.pl.  

41. Opracowano i wydrukowano kalendarzyki listkowe i plakaty, ulotki informacyjne skierowane 
do chorych oraz ulotki skierowane do sponsorów, plakat nt Pikniku Integracyjnego, plakat 
informujący o Koncercie charytatywnym, kalendarzyki listkowe a także kalendarze trójdzielne. 

 

Projekty, w ramach których realizowane były powyższe działania to m.in.: 

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM”, zad 5a 
oraz zad 4 – projekt dofinansowany ze środków PFRON 

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM” – projekt dofinansowany ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy 

„Ażeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa” – projekt dofinansowany ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy 

„Pozostań aktywny – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnianiu się osoby 
niepełnosprawnej, chorej na SM” – projekt dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego 
Warszawy 

„Szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

„Akademia wiedzy i umiejętności” – projekt dofinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 

„Budujemy wsparcie dla chorych na SM” – projekt dofinansowany ze środków PFRON 

„Wolontariusze zawsze potrzebni” – projekt dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego 
Warszawy 

„Stary człowiek a może” – projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego 

 „Barwy Mazowsza” – projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego 

„Nie jesteś SaM – publikacje dla chorych na SM” – projekt dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

„JeSteśMy – publikacje dla chorych na SM” – projekt dofinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 

„Publikacje dla chorych na SM – kwartalnik Nadzieja oraz kalendarzyki” – projekt 
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

ponadto: 
 
Niemal od początku działalności Stowarzyszenia wysyłane są życzenia urodzinowe do 
wszystkich jego członków. Od lat zajmuje się tym jedna z członkiń OW PTSR – Jola. 
 
28 maja grupa reprezentantów Stowarzyszenia wzięła udział w Pikniku Dobrej Woli, a 5 
czerwca braliśmy udział w pikniku organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych Dzielnicy 
Wola pn „Na Wolę po zdrowie”. Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko, na którym 
znajdowały się materiały informacyjne o Stowarzyszeniu, chorobie i jej leczeniu. 

 
6 czerwca 2011 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, niesienie pomocy osobom potrzebującym 
oraz zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej 
odznaczył 4 wybitne Panie, które pracowały społecznie i nadal pracują na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: 
Elżbietę Doraczyńska, od 1999r. przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTSR, silnie 
zaangażowaną w rozwój działalności Stowarzyszenia od 1996r. do dnia dzisiejszego. 
Marię Kassur, vice przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTSR, inicjatorkę powstania 
PTSR, zaangażowaną w działalność na rzecz OW PTSR od początków jego powołania. 

Złotym Krzyżem Zasługi 
siostrę Joannę Grodzicką, silnie zaangażowaną w działalność społeczną w OW PTSR od 
początku jego powstania do ok. 1999r., aktywną działaczkę, wspierającą duchowo 
Stowarzyszenie (z Zakonu Sióstr Karmelitanek w Łasinie) do dnia dzisiejszego. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 
Katarzynę Czarnecką, zaangażowaną w działalność OW PTSR od początków jego powstania; 
członkinię Rady, organizatorkę pielgrzymek, rekolekcji, spotkań świątecznych a także 
redaktorkę ukazującego się od 20 lat kwartalnika Nadzieja. 
 

18 września Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko podczas Jesiennej Symfonii Serc – 
ogólnopolskie kampanii informacyjnej organizowanej przez PTSR.  
 
12 października 2011 roku, w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbył się Pierwszy Koncert 
Charytatywny na rzecz chorych skupionych w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego p.t. „Rozdane pocałunki”. Koncert składał się z recitalu Grażyny 
Barszczewskiej, wielkiej aktorki i pięknej kobiety, aukcji i loterii fantowej. Całość poprowadził 
Mistrz Olimpijski w zapasach, Andrzej Supron.  
 
Oddział Warszawski PTSR organizacją przyjazną wolontariuszom: 
1 grudnia w warszawskiej Fabryce Trzciny odbyła się Ogólnopolska Gala Wolontariatu. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody wolontariuszom i organizacjom za działania 
promujące wolontariat w kraju i Europie. W gronie 70 wyróżnionych Organizacji Przyjaznych 
Wolontariuszom, nagrodzonych certyfikatem na lata 2012-2013,  znalazł się w tym roku i 
Oddział Warszawski PTSR.  
Drugie wyróżnienie otrzymaliśmy podczas Wolskiego Dnia Wolontariusza. Uroczysta gala z 
okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu została zorganizowana dn. 6 grudnia przez 
Dzielnicę Wola w Teatrze Na Woli. 
Podczas gali można było m.in. obejrzeć film dokumentujący pracę wolontariuszy w w/w 
organizacjach, który był nagrywany m.in. podczas organizowanych przez nasze stowarzyszenie 
Andrzejek. 
16 grudnia odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Warszawskiego PTSR – zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Podczas niego nastąpiło sprawozdanie z czteroletniej działalności 
ustępującej Rady, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a także wybory do nowej Rady i Komisji 
Rewizyjnej. 
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W wyniku glosowania tajnego w skład nowej Rady Oddziału weszły następujące osoby: 
dr Elżbieta Doraczyńska – Przewodnicząca 
dr Maria Kassur – Wiceprzewodnicząca 
Paweł Kołodziej – Wiceprzewodniczący 
Józefa Teresa Chmielewska – Skarbnik 
Bożena Urbaniak – Persson – Sekretarz 
Marina Gorzechowska – członek 
Bożena Wójcik – członek  
zaś o Komisji Rewizyjnej weszli: 
Joanna Okarma  - Przewodnicząca 
Piotr Radziszewski – Wiceprzewodniczący 
Katarzyna Szydłowska – Sekretarz  

Nowa Rada i Komisja rewizyjna zostały wpisane do KRS w styczniu 2012r. 

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski prowadzi również Program 
Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy 
zakładają indywidualne konta, na które mogą zbierać środki z darowizn i 1%, a następnie 
wydatkować je na ściśle określone cele związane z leczeniem i rehabilitacją SM. Na koniec 
2011r. w PLiR uczestniczyły 33 osoby.  
 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Województwo; część działań – cały kraj 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

 

  

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

 

○ tak 

● nie 
  

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 Nie dotyczy   

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

Osoby 
fizyczne 

ok. 700 os. korzysta z działań stałych, 
bezpośrednich; 
z działań informacyjnych, 
wydawniczych trudno powiedzieć ile 
osób korzysta, do kilkuset tysięcy 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby  
prawne 

- 

 
4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 
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Zgodnie ze statutem i KRS, przedmiotem działalności statutowej 
nieodpłatnej Stowarzyszenia jest: 

- współdziałanie z administracją państwową i samorządową, 
placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi 
organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 

- organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i 
socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów 
powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, 
organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej 
oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu 
działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 

- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, 
osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej 
poszkodowanych, 

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno -
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji, 

- prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz 
legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i 
wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem 
rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, 

- organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a także obozów i wczasów, 

- podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z 
celami statutowymi Towarzystwa, 

- otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem 
rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego, 

- budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk 
do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 

- udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 
 
- ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno – użytecznej. 
 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

Kod PKD:  94.99.Z  

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Województwo; część działań – cały kraj 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
● tak 

○ nie 
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Zgodnie z KRS, przedmiotem działalności statutowej odpłatnej 
Stowarzyszenia jest: 

- organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i 
socjalno - bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów 
powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, 
organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej 
oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu 
działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno - 
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji, 

- prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a także obozów i wczasów, 

- ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno – użytecznej. 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) 

Kod PKD:  94.99.Z  

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Województwo; część działań – cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
○ tak 

● nie 

 

  

 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności) 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

- 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 

2 101 113,30 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 
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1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 654 773,26 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 982,50 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  306 272,13 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 728 748,18 zł 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 507 090,44 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 214 780,10 zł 

 
w 
tym: 
 
 

d) z dotacji z funduszy celowych - SOD 6 877,64 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  84 059,13 zł 

a) ze składek członkowskich 20 504,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 56 305,13 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 7 250,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 

0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

w 
tym: 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

 

8. Z innych źródeł 0,00 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -11 749,97 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

753 162,48 zł 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 

197 961,27 zł 
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3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 

1 

organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych 
poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i 
prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w 
organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej – m.in. Program Leczenia i 
Rehabilitacji, zajęcia rehabilitacyjne, przejazdy na zajęcia, wycieczki, w tym wynagrodzenie 
pracowników etatowych, księgowej; 
prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno - uświadamiającej, zmierzającej do 
pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i 
kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i 
własnych publikacji  
organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów  
 

 197 961,27 zł 

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 Program Leczenia i Rehabilitacji poszczególnych osób posiadających subkonta 115173,37 

2   

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 044 861,38 zł 197 961,27 zł 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

729 397,42 zł 141 957,88 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 28 732,47 zł 11 749,97 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0,00 zł  

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

168 613,23 zł   42 323,34 zł 

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

  1 930,08 zł   1 930,08 zł 

w 
tym : 

f)pozostałe koszty ogółem: 1 014,81 zł   0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

■ z podatku dochodowego od osób prawnych 

□ z podatku od nieruchomości 

□ z podatku od czynności cywilnoprawnych 

■ z opłaty skarbowej 

■ z opłat sądowych 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

□ z innych zwolnień -> jakich?____________________________ 
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226) 

○ tak 

● nie 

 

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

□ własność 

□ użytkowanie wieczyste 

□ najem  

□ użytkowanie 

□ użyczenie 

□ dzierżawa 

■ nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

6 osób 

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 1 miejsca po przecinku) 

4,83 etatów 
 

(w tym jedna osoba na 1 
etat przebywała na 

zwolnieniu w związku z 
ciążą, urlopie 

macierzyńskim, a 
następnie 

wypoczynkowym) 
I-VIII 4,75, IX-XII 5  

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
55 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
● tak 

○ nie 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

726 osób fizycznych 
(698 członków aktywnych + 
18 wspierających, 10 
honorowych) 
 
7 osób prawnych 

   

  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 76 członków 
 
organizacja straciła 24 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

● tak 

○ nie 



 

15 

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) 

10 osób 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  2 osoby 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2 osoby 

d) członkowie organu zarządzającego 4 osoby 

w 
tym: 

e) inne osoby 2 osoby 

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

 55 osób 

a) członkowie organizacji  31 osób 

b) pracownicy organizacji  4 osoby 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 6 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 7 osób 

w 
tym: 

e) inne osoby 7 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 
410 312,60 zł 

 
  

a) z tytułu umów o pracę 158 916,30 zł 

wynagrodzenie zasadnicze 143 186,30 zł 

Nagrody 0,00 zł 

Premie 15 730,00 zł 

w 
tym: 

 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)   0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 251 396,30 zł 

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

410 312,60 zł 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 447,57 zł 
w 
tym: 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 397 865,03 zł 

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

 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 

208,33 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

     0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

617,75 zł 



 

16 

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

    2 500,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

  0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

5 789,00 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

członkowie organu zarządzającego nie utrzymują wynagrodzenia 
z tytułu pełnienia przez siebie funkcji; wymienione w punkcie 4 i 7 
kwoty dot. wynagrodzenia z tytułu działań merytorycznych w 
ramach realizowanego projektu, tj opracowania Informatora dla 
chorych na SM 

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
○ tak 

● nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00  zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

● tak 

○ nie 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
Pozostań aktywny – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby 
niepełnosprawnej, chorej na SM 

40 000,00 zł 

2 Wolontariusze zawsze potrzebni 8 000,00 zł 

3 Ażeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa 8 000,00 zł 

4 Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM  30 700,00 zł 

5 Stary człowiek a może 7 000,00 zł 

6 Akademia wiedzy i umiejętności  12 370,00 zł 

7 Barwy Mazowsza 10 824,00 zł 

8 Nie jesteś SaM  - publikacje dla chorych na SM 50 000,00 zł 

9 JeSteśMy  - publikacje dla chorych na SM 19 245,10 zł 

10 Publikacje dla chorych na SM – kwartalnik Nadzieja oraz kalendarzyki  9 751,00 zł 

11 Szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych 8 890,00 zł 

12 Bóg się rodzi  10 000,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

● tak 

○ nie 
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM 422 421,85 zł 

2 Budujemy wsparcie dla chorych na SM  108 967,00 zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

○ tak 

● nie 

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

 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - 0,00   zł 

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 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 -  % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 
Wizytacja zadania publicznego pn „Ażeby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (um. 
PS/B/VI/3/3/159/2011) 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro 
Polityki Społecznej 

10.06.2011 

2 

Wizytacja zadania publicznego pn „Pozostań aktywny 
– osobisty asystent i szkolenia wsparciem w 
usamodzielnianiu się osoby niepełnosprawnej, chorej 
na SM” 
(um. PS/B/VI/3/3/138/2011) 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro 
Polityki Społecznej 

17.06.2011 

3 

Wizytacja zadania publicznego pn „Pozostań aktywny 
– osobisty asystent i szkolenia wsparciem w 
usamodzielnianiu się osoby niepełnosprawnej, chorej 
na SM” 
(um. PS/B/VI/3/3/138/2011) 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro 
Polityki Społecznej 

17.11.2011 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

○ tak 

● nie 

 

5. Dodatkowe informacje 
 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
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Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

Monika Staniec 
Dyrektor Biura 

 

Podpis 

 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
29.06.2012 

 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 
 

 

 


