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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica NOWOSIELECKA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-466 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-831-00-77

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-05-10

2004-07-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14028520900000 6. Numer KRS 0000110888

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

MAŁGORZATA CZAPSKA PRZEWODNICZĄCA 
RADY ODDZIAŁU

TAK

DARIUSZ USOWICZ WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY ODDZIAŁU

TAK

EUGENIUSZ BŁACHNIO WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY ODDZIAŁU

TAK

BOŻENA JELIŃSKA SKARBNIK TAK

ANETA MAZUREK SEKRETARZ RADY 
ODDZIAŁU

TAK

ROBERT WOJEWÓDZKI CZŁONEK RADY 
ODDZIAŁU

TAK

ALINA MACHUDERSKA CZŁONEK RADY 
ODDZIAŁU

TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI
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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 mającą 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 rozumianych, 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 między 
tymi grupami,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem 
rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

HALINA PATYLA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

URSZULA KRASZEWSKA WICEPRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HENRYKA 
GRZEGORZEWSKA

SEKRETARZ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

JAN WRÓBEL CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK
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Cele swoje 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 leczniczej, społecznej 
oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,
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, architektonicznych, 
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 zainteresowaniami 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,
14. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności towarzystwa,
15.współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,
16. reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w 
ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich 
imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
toczących się przed organami władzy  publicznej,
17. przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są 
wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-30 3



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzień 31 grudnia 2020 r. było zarejestrowanych 1434 osoby chore na SM, z czego 645 to 
członkowie aktywni, czynnie uczestniczący w działaniach Stowarzyszenia, a 24 osoby to członkowie wspierający i honorowi.
W roku 2020 przyjęto 24 osoby.

Dzięki środkom uzyskanym w ramach składek członkowskich, dotacji, opłat, darowizn wpłat z tytułu 1% w 2020 roku:
w ramach rehabilitacji medycznej i społecznej zrealizowano dla osób chorych na SM będących członkami Oddziału: 
warszawskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego PTSR poniższe działania:
Zrealizowano:
• 419 h zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzględniających stopień niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się 
cztery razy w tygodniu po śr. 2h. Łącznie z zajęć skorzystało blisko 22 osób.
• 298,50 h zajęć indywidualnych z mechanoterapii z których skorzystało łącznie 36 osób.
• 11677,75 h rehabilitacji domowej dla ponad 219 osób najmniej sprawnych. Jedna osoba skorzystała ze średnio z 53 godzin 
rehabilitacji.
• 364 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 48 osoby. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po średnio 
4h.
• 228 h zajęć tai-chi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po średnio 2 godziny i prowadzone były wg autorskiego 
programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. Skorzystało z nich 11 osób. 
• 198 h zajęć jogi. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po śr 1,5 godziny, skorzystało z nich 15 osób. 
• 45,50 godziny zajęć wokalnych dla łącznie 11 osób.
• 42 h zajęć teatralnych z których skorzystało łącznie 11 osoby.
• 80 godzin zajęć Metodą Feldenkraisa. Z zajęć skorzystało 10 osób.
• zajęcia  ćwiczeń na basenie Centrum Leczniczo_Rehabilitacyjnego ATTIS, w których wzięło udział 5 osób. Sfinansowano 79 
godzin zajęć. Zajęcia były realizowane tylko w okresie styczeń – luty 2020 r. W wyniku pandemii COVID-19 od marca 2020 r.  
zostały zawieszone do odwołania.
•  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. Zajęcia były realizowane tylko w okresie 
styczeń – luty 2020 r. W wyniku pandemii COVID-19 od marca 2020 r.  zostały zawieszone do odwołania. 
• 342 h wsparcia logopedycznego, z którego skorzystało 11 osób.
• 1049 h wsparcia psychologicznego indywidualnego dla ponad 32 osób.
• 38 h wsparcia prawnego indywidualnego dla 6 osób.
• 58 godziny wsparcia indywidualnego z dietetykiem dla łącznie 8 osób.
• 115,5 godzin zajęć indywidualnych elektrostymulacji dla 19 os.
• 56 godzin zajęć arteterapii w których wzięło udział ogółem 9 osób.
• 183,50  godzin zajęć hipoterapii w których wzięło udział 9 os.
• 113 godzin zajęć warsztatowych „Główka pracuje” w których wzięło udział ponad 25 os. 
• Specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego – zrealizowano 120 godzin – skorzystało 23 os. 
• 13 godzin zajęć równoważnych na kajakach – skorzystało 5 osób.
• Warsztaty kulinarno-dietetyczne – zrealizowano 8 godzin zajęć w których uczestniczyło 4 osPrzeprowadzono 31,50 h zajęć 
choreoterapii z których skorzystało łącznie 5 osób.
• 126 h zajęć arteterapii z elementami ceramiki artystycznej  z których skorzystało łącznie 4 osoby.
• Sfinansowano ponad 755 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty ceramiczne, 
arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, członków pełniących funkcje społeczne oraz asystentów z podopiecznymi – 
skorzystało ponad 20 os. 

w ramach rehabilitacji społecznej
(w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):
• Sfinansowano 23788,50 godzin pracy asystentów na rzecz 83 osób.
• Kurs komputerowy „Aktywni w pracy – aktywni w życiu” - odwołane w wyniku pandemii COVID-19
• Sfinansowano 257,75 godzin zajęć z lektoratu j. angielskiego dla uczestników projektu „Aktywni w pracy – aktywni w życiu”;
• Zorganizowano 3 staże zawodowe (każdy trwał po 3 śr. miesiące) – w ramach projektu „Aktywny w pracy – aktywny w życiu”
• Spotkania okolicznościowe - odwołane w wyniku pandemii COVID-19
•  26.09.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego PTSR, którego celem było głosowanie nad 
sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2019 r. 
• W związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
zorganizowano wyjazdy na warsztaty w których wzięło udział ponad 200 osób. Warsztaty dotyczyły szeroko rozumianej 
aktywizacji społecznej, komunikacji interpersonalnej oraz poprawy funkcjonowania społecznego dla seniorów oraz osób chorych 
na SM z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. 2 warsztaty Niezależnego życia, 1 warsztat 
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aktywizacji zawodowej i społecznej, 1 warsztat komunikacji interpersonalnej, 2 warsztat obywatelskie, 3 warsztaty tematyczne, 
1 warsztat kondycyjny.
• Wyjścia na imprezy (teatr, kino, opera) w ramach realizowanych projektów sfinansowano 14 wyjść z których skorzystało ponad 
65 os. 
• Rekolekcje Ignacjańskie – odwołane w wyniku pandemii COVID-19
• Rada Oddziału Warszawskiego PTSR zbierała się 4 razy w terminach: 07.01.2020, 04.02.2020; 16.06.2020; 29.09.2020.
• Komisja Rewizyjna OW PTSR przeprowadziła 2 kontrole w terminach: 24.09.2020 r.; 30.12.2020 r.  sporządzając 2 protokoły z 
posiedzeń wskazując swoje uwagi.
• Przy biurze OWPTSR działał i funkcjonuje nadal biurowy punkt informacji – pracownicy udzielali informacji telefonicznie i 
bezpośrednio w sprawach socjalno – bytowych, udzielali porad i wsparcia. 
W ramach działalności wydawniczej zredagowano i wydano:
- 4 numery kwartalnika Nadzieja w 7204 sztuk
- druk broszury „Mówić jak to łatwo powiedzieć – Trening mowy dla osób z SM” w ilości 3000 tyś szt. 
- druk broszury „Główka pracuje czyli trening mózgu cz. 3” w ilości 3000 tyś. szt.
- druk broszury „Niezależne życie” w ilości 3000 tyś. szt.
- druk broszury „Mózg na siłowni” w ilości 3000 tyś. szt. 
- kalendarze trójdzielne w ilości 1000 sztuk.

Ponadto:
• Niemal od początku działalności Stowarzyszenia wysyłane są życzenia urodzinowe do wszystkich jego członków. Od lat zajmuje 
się tym jedna z członkiń OW PTSR – Jolanta Kaszyńska – Wolontariusz.
• 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 2020r. w 
PLiR uczestniczyło 30 osób.
• OWPTSR w 2020 r. w ramach działań projektowych (współfinansowanych ze środków PFRON oraz Biura Polityki Zdrowotnej 
m.st. Warszawy) zakupił sprzęty do rehabilitacji i pomocy uczestnikom projektów o wartości 21011,15 zł. 

W wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego a w następnej kolejności stanu epidemii dotyczącej COVID 19 – 
zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w placówce a także zajęcia grupowe prowadzone poza placówką zostały odwołane 
dnia 12.03.2020 r. do początku kwietnia 2020 r. Część zajęć indywidualnych m.in. (wsparcie asystenta, rehabilitacja domowa, 
wsparcie logopedy, psychologa) było kontynuowane z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich zasad bezpieczeństwa. Od 
początku kwietnia 2020 rozpoczęto realizację zajęć grupowych w systemie zdalnym z uwagi na duże zainteresowanie. Z uwagi na 
sytuację pandemiczną związaną z Covid- 19  i obostrzenia, lockdowny część zaplanowanych wyjść kulturalnych była przekładana 
bądź całkowicie odwoływana, dotyczy to również zajęć prowadzonych w placówce jak i poza nią w ramach wszystkich 
realizowanych projektów.  
Zakładane cele  realizacji projektów realizowanych w 2020 r. nie zostały w pełni osiągnięte w takim wymiarze w jakim zostały 
założone we wnioskach. Przyczyną niedotrzymania założeń merytorycznych było wystąpienie na terenie  kraju pandemii 
COVID-19 oraz wprowadzanie obostrzeń przez rząd „zamrożenie” części podmiotów gospodarczych, z których OWPTSR chciał 
skorzystać na potrzeby realizacji zleconych zadań. Stopniowe „odmrażanie” gospodarki i luzowanie obostrzeń pozwalało na 
przeprowadzenie części działań jednakże nie zostały one zrealizowane w pełni.

Projekty, w ramach których realizowane były powyższe działania to m.in.:
1) „Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM” 
Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2022
Źródło finansowania: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)
Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, spowolnienie jej postępu, poprawa 
kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym. 
Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności fizycznej 
- zwiększenie aktywności społecznej
- poprawa stanu psychicznego
- wzrost świadomości zdrowotnej
osób ze stwardnieniem rozsianym, uczestników zajęć rehabilitacyjnych i innych działań realizowanych w ramach projektu.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:
- grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
- joga - zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
- tai-chi – gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca,
- masaż usprawniający
- trening ekonomiczny,
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- wsparcie specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,

Rezultaty projektu:
- zwiększenie sprawności ruchowej,
- poprawa czynności chorych mięśni i stawów,
- poprawa koncentracji, stanu psychicznego oraz samopoczucia,
- poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
- zwiększenie aktywności społecznej.
2) „Obywatel Senior”
Okres realizacji: Od 04-05-2020 do 31-12-2020
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W ramach zadania zostały zorganizowane i przeprowadzone: 
- warsztaty edukacji obywatelskiej 
- warsztaty dla wolontariuszy 
- warsztaty wyjazdowe „Tatry Jana Pawła II” 
- warsztaty wyjazdowe „Dziedzictwo Solidarności”
- wspólne wyjścia do teatrów, muzeów, kin 
- warsztaty plastyczne 
- warsztaty tai – chi 
- świąteczne obiady dla seniorów.
 W zadaniu wzięło udział 113 osób, w tym 52 osoby z niepełnosprawnością, 84 kobiety i 29
mężczyzn. Beneficjenci zadania zamieszkiwali M. ST. Warszawa, powiaty: legionowski, radomski, warszawski zachodni, 
piaseczyński, pruszkowski. 
W wyniku realizacji zadania u jego uczestników nastąpiło: 
- zwiększenie świadomości obywatelskiej seniorów 60+, 
- rozwój wolontariatu wśród seniorów, 
- poprawa sprawności psycho fizycznej seniorów, 
- wzrost aktywności społecznej, rekreacyjno – turystycznej, sportowej i kulturalnej osób starszych, 
- zmniejszenie poczucia wyobcowania i samotności. 
Rezultaty twarde: 
- przeprowadzenie online 25 godzin warsztatów edukacji obywatelskiej, 
- przeprowadzenie 24 godzin warsztatów dla wolontariuszy, które składały się z 8 godzin warsztatów z psychologiem, 8 godzin 
warsztatów z rehabilitantem, 4 godzin warsztatów z pracownikiem socjalnym, 4 godzin szklenie z pierwszej pomocy przed 
medycznej.
- przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych „Tatry Jana Pawła II” 
- przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych „Dziedzictwo Solidarności”
- zorganizowanie 5 wyjść do teatrów 
- przeprowadzenie 52,5 godziny warsztatów plastycznych 
- przeprowadzenie online 70 godzin zajęć tai chi 
- zakupiono 162 świąteczne obiady dla seniorów 
- zakupiono 1 licencję na oprogramowanie zoom

3) „Młodość przychodzi z wiekiem 2” 
Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
okres realizacji: 05.05.2020 – 31.12.2020

Celem zadania była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia osób 55+ w tym niepełnosprawnych fizycznie poprzez 
zwiększenie ich aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, aktywności turystyczno – sportowej, a także 
integracja środowiska seniorów i osób młodszych zrzeszonych w naszym Towarzystwie oraz seniorów z Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej i Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizacja działań posłuży również zwiększeniu aktywności 
fizycznej beneficjentów ostatecznych poprzez ich udział w przygotowanych zadaniach. Projekt zakłada takie działania jak: 
wyjazdowe warsztaty kondycyjno – artystyczne, warsztaty literackie, zajęcia tai – chi, warsztaty z historii chrześcijaństwa 
(prawosławie, judaizm, katolicyzm), wspólne wyjścia do warszawskich instytucji kultury (teatr, muzeum, ZOO).
Uczestnictwo w projekcie spowodowało:
- poprawę sprawności psycho – fizycznej osób dojrzałych - wyrobienie nawyków pro zdrowotnych
-integrację wewnątrz pokoleniową seniorów - integrację seniorów z młodszymi członkami
Towarzystwa
- wzrost aktywności społecznej, rekreacyjno – turystycznej, sportowej i kulturalnej osób starszych,
- zmniejszenie poczucia wyobcowania i samotności, - poprawa samopoczucia, zagospodarowanie czasu wolnego osobom 
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starszym, w tym z SM w twórczy i interesujący sposób,
- rozwój zainteresowań i pasji, - nawiązanie nowych znajomości i pogłębienie starszych.
Na potrzeby zadania zostaną podpisane porozumienia partnerskie z Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej i Fundacją Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt skierowany do osób po sześćdziesiątym 
roku życia współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach polityki senioralnej.  W zadaniu 
oprócz seniorów zrzeszonych w Oddziale Warszawskim PTSR wzięli udział seniorzy skupieni wokół Centrum.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- Stacjonarne warsztaty psychologiczne z treningiem ekonomicznym – raz w miesiącu
- Stacjonarne warsztaty tai – chi – raz w tygodniu 
- Warsztaty ceramiczne – raz w miesiącu
- Wyjścia do teatru, kina, muzeum – raz w miesiącu
- Tygodniowe warsztaty wyjazdowe 
4) „jeSteśMy  – publikacje dla osób chorych na SM III”
Okres realizacji: 01.04.2018-31.03.2021
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych (..) Konkurs 4/2017 
pn. „Samodzielni i skuteczni” 

Celem projektu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na SM, przeciwdziałanie ich 
poczuciu alienacji i osamotnienia.
W ramach projektu zaplanowano wydanie kwartalnika "Nadzieja", oraz Broszury specjalistyczne o tematyce SM. Pisma 
drukowane są powiększoną czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem.
Kwartalnik „Nadzieja” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin oraz osób i 
instytucji zainteresowanych problematyką tej grupy. „Nadzieja” integruje chorych i, co ważne, dociera do osób, które z powodu 
swojej znacznej niesprawności mają ograniczony dostęp do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia także do 
osób bezpośrednio zajmujących się chorymi (w ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin 
niepełnosprawnych osób z SM, co wpływa na pogłębienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie z nią, przysługujących ulg 
i uprawnień, a także umożliwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie rozsiane.
Kontakt z publikacjami, nie tylko pozwolił pozyskać rzetelną wiedzę o chorobie, poznać sposoby radzenia sobie z nią, dowiedzieć 
się o dostępnej pomocy, po jaką można sięgnąć, ale także zrozumieć, że z chorobą tą (po zaakceptowaniu wiążących się z nią 
ograniczeń) można nadal cieszyć się życiem. Osobom pełnosprawnym projekt ponadto uświadomił, że chorzy na stwardnienie 
rozsiane są dookoła, czasem jest im trudniej, ale starają się mimo wszystko funkcjonować podobnie jak osoby bez tego 
problemu.

5) „Aktywny w pracy – aktywny w życiu”
Okres realizacji: 01.04.2019r. – 31.03.2022
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych.
Projekt obejmuje Beneficjentów z woj. łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, 
podkarpackiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania  zrealizowano następujące działania:
1. płatne staże
2. kursy, szkolenia zawodowe i językowe
3. grupy środowiskowego wsparcia
4. usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy
5. indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające ruchowo
6. konsultacje specjalistów „niezależnego życia”
7. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
8. warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej
9. warsztaty komunikacji interpersonalnej
10. kursy komputerowe
W projekcie mogą brać udział  osoby, które spełniają łącznie następujące warunki
– wiek  powyżej 18 lat i do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
– posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– diagnozę SM
–nie są zatrudnione, nie przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, nie prowadzą działalności gospodarczej. 

6) „SM’owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM III ” w ramach  Konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i 
skuteczni” 
Okres realizacji: 01.04.2018-31.03.2021
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych (..)

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa kondycji psychicznej, a także 
stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości 
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aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.
Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta kompetencji i umiejętności 
wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i samodzielności.
Metodą osiągnięcia celu projektu jest przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby 
niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, 
będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej 
i psychologicznej.

W szczególności w ramach zajęć w placówce prowadzone są takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. zajęcia mechanoterapii,
3. masaż usprawniający
4. zajęcia relaksacyjne jogi,
5. zajęcia tai-chi,
6. zajęcia metodą Feldenkraisa,
7. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
8. spotkania grupy wsparcia z psychologiem zajęcia „Główka pracuje”,
9. pomoc logopedyczna
10. rehabilitacja domowa,
11.  usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
12. ćwiczenia na basenie ATTIS,
13.  hipoterapia, 
14. konsultacje dietetyka,
15. elektrostymulacja
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z podopiecznymi.

7)  „Sprawić Moc 3”  Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…)
Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”
Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział Łódź
okres realizacji: ”Sprawić Moc 3”: 1.01.2019- 31.03.2020 r.
Głównym celem projektów było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.
Projekt skierowany był do ponad 220 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw 
mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Zakładał opracowanie kompleksowego programu 
rehabilitacji osób chorych na SM, który objął swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie zostały zrealizowane to:
-rehabilitacja w domu chorego,
-usługa asystenta osoby chorej na SM
-zajęcia na basenie,
-zajęcia jogi
-warsztaty Niezależnego życia
-indywidualne konsultacje specjalistów (np. prawnik, pielęgniarka, dietetyk, pracownik socjalny. logopeda)

8) „Kompleksowe wsparcie dla osób chorych na SM 2”
Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”
Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział w Łodzi Partner – PTSR Oddział Warszawski
okres realizacji: 1 kwiecień 2019 r. – 31 marzec 2020 r.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, 
łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. 
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem 
problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania projektu:
• rehabilitacja domowa
• rehabilitacja w ośrodku
• usługi asystenta osoby chorej na SM
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• indywidualna konsultacje specjalistów (np. psycholog, psychiatra, logopeda, prawnik)
• warsztaty ceramiki artystycznej
• warsztaty dietetyczne
• zajęcia na basenie
• BIOFEEDBACK – trening mózgu
• usprawniające warsztaty wyjazdowe

9)  „Sprawić Moc 4” 
Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ ” z dnia 09-09-2019
Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…)
Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział Łódź
okres realizacji: ”Sprawić Moc 3”: 01.04.2020 - 31.03.2021 r.
Głównym celem projektów było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.
Projekt skierowany był do ponad 220 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw 
mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Zakładał opracowanie kompleksowego programu 
rehabilitacji osób chorych na SM, który objął swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie zostały zrealizowane to:
-rehabilitacja w domu chorego,
-usługa asystenta osoby chorej na SM
-zajęcia na basenie,
-zajęcia jogi
-warsztaty Niezależnego życia
-indywidualne konsultacje specjalistów (np. prawnik, pielęgniarka, dietetyk, pracownik socjalny. logopeda)

10)  „Artystyczne dusze – ludzie z pasją” 
Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ ”
okres realizacji: 01.01.2020 – 31.03.2021
Działania podjęte w projekcie były ukierunkowane na rozwój artystyczny i kulturalny grupy osób z niepełnosprawnością fizyczną. 
Projekt zawierał trzy główne działania:
1. Przeprowadzenie trzech warsztatów wyjazdowych z zajęciami warsztatowymi i programem obejmującym zakres: wokalu, 
choreografii, kreacji scenicznej. Efektem realizacji poszczególnych warsztatów było przygotowanie trzech występów 
artystycznych.
2. Udział w ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, czego efektem była inspiracja uczestników projektu do 
poszerzania swojej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas uczestnictwa w warsztatach.
3. Występ artystyczny na gali „Artystyczne dusze – ludzie z pasją” poprzedzony próbami, uczestników projektu będących 
uczestnikami warsztatów wyjazdowych.
Projekt obejmował swoim działaniem 90 osób z niepełnosprawnością fizyczną z terenu sześciu województw: dolnośląskie, 
łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie.
Warsztaty wyjazdowe przewidziano w następujących terminach i regionach:
1. Warsztat wokalny (22-27.06.2020r.) – woj. podkarpackie – Polańczyk
2. Warsztat choreograficzny (27.07-01.08.2020r.) – woj. warmińsko-mazurskie – Giżycko
3. Warsztat kreacji artystycznej (23-28.09.2020 r.) – woj. lubelskie – Okuninka

11) Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Polskim Towarzystwem 
Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „AOON Warszawa”
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020
Planowany okres realizacji projektu: 1 marca 2020 r. – 28 lutego 2022 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
Partner projektu: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Warszawski.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych 
mieszkańców m.st. Warszawy, w okresie
Wsparciem w postaci usług asystenta objętych zostanie 60 pełnoletnich osób (32 K/28 M) posiadających aktualne orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny, niesamodzielnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu m.st. Warszawy.
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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

744

72

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:
– posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny,
– mieszkają na terenie m.st. Warszawy,
-są niesamodzielne i wymagają wsparcia innych osób.
Kryteria premiujące punktowane:
– kryterium dochodowe – do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt,
– osoby korzystające z PO PŻ – 15 pkt,
– samotne zamieszkanie – 20 pkt.
Główne działania w projekcie:
– diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu,
– realizacja usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

12) "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
- działanie współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 2.8 - środki pozyskane za pośrednictwem PFRON
- okres działań - 01.06.2020-31.12.2020
Pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami 
niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej 
umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami - działania 
przeciw COVID-19

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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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

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 - prowadzenie programów 
aktywizacji zawodowej w tym kursów i szkoleń, 
staży, grup wsparcia, aktywnego poszukiwania 
pracy, a także współdziałanie w organizowaniu 
działalności społecznej, gospodarczej i 
kulturalnej.

88-10-Z 45 033,12 zł

2 działalność 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 zajęć 
indywidualnych i grupowych, społecznej usług 
osobistego asystenta osoby chorej na 
stwardnienie rozsiane w tym z 
niepełnosprawnością fizyczną
oraz zawodowej, a także współdziałanie w
organizowaniu działalności społecznej,
gospodarczej i kulturalnej.

94-99-Z 135 309,47 zł

3

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

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 zajęć 
indywidualnych i grupowych, społecznej usług 
osobistego asystenta osoby chorej na 
stwardnienie rozsiane w tym z 
niepełnosprawnością fizyczną
oraz zawodowej, a także współdziałanie w
organizowaniu działalności społecznej,
gospodarczej i kulturalnej.

94-99-Z 30 043,30 zł
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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) 2 928 113,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 895 935,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 495,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 168,79 zł

e) pozostałe przychody 1 514,30 zł

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 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 zajęć 
indywidualnych i grupowych, społecznej 
usług osobistego asystenta osoby chorej na 
stwardnienie rozsiane w tym z 
niepełnosprawnością fizyczną
oraz zawodowej, a także współdziałanie w
organizowaniu działalności społecznej,
gospodarczej i kulturalnej.

94-99-Z 0,00 zł

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
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217 876,05 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 618 783,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59 275,48 zł

2.4. Z innych źródeł 32 178,09 zł

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 336 278,72 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 210 385,91 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

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

210 385,91 zł

1 Program Leczenia i Rehabilitacji poszczególnych osób posiadających subkonta 144 120,69 zł

2 cele statutowe PTSR Oddział Warszawski 65 265,22 zł

w 
tym:

215 231,67 zł

0,00 zł

144 839,65 zł

2 258 712,56 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

w 
tym:

27 648,00 zł

31 627,48 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 140 898,35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -505,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 954 611,43 zł 210 385,91 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

2 755 037,06 zł 210 385,91 zł

31 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

167 960,26 zł

614,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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)

4 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)

3,90 etatów

108 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

645 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 383 434,86 zł

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

1 383 434,86 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)

520,37 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)  

1 024,25 zł

24 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)

28 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

21 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

214 906,26 zł

214 906,26 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 168 528,60 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 1 383 434,86 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

3 362,00 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 Rehabilitacja ruchowa i 
społeczna osób chorych na 
SM

Celem projektu było 
zmniejszenie ograniczeń 
ruchowych jakie niesie ze sobą 
choroba, spowolnienie jej 
postępu, poprawa kondycji 
psychicznej chorych na 
stwardnienie rozsiane, a także 
stworzenie możliwości osobom 
z SM aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym. 
Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności fizycznej 
- zwiększenie aktywności 
społecznej
- poprawa stanu psychicznego
- wzrost świadomości 
zdrowotnej
osób z SM, uczestników zajęć 
rehabilitacyjnych i innych 
działań - projekt wieloletni

Miasto Stołeczne Warszawa 55 240,00 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

11 820,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Młodość przychodzi z 
wiekiem 2

Polityka senioralna - działania 
na rzecz osób starszych w 
zakresie zwiększania 
samodzielności i 
przeciwdziałania zagrożeniu 
marginalizacją społeczną.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

49 550,00 zł

3 „AOON Warszawa” Wsparcie poprzez usługi 
asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

437 400,00 zł

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

1 „SM’owa przystań - 
usprawnianie ruchowe i 
społeczne chorych na SM III”

Celem projektu jest 
zmniejszenie ograniczeń 
ruchowych, spowolnienie 
postępu choroby, poprawa 
kondycji psychicznej, a także 
stworzenie osobom z SM 
możliwości aktywnego 
uczestniczenia w życiu 
społecznym. Zadanie 
realizowane od 01.04.2020 – 
31.03.2021 (kwota dotacji 
dotyczy w/w okresu)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

486 242,00 zł

2 „jeSteśMy – publikacje dla 
osób chorych na SM III”

Celem projektu jest 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym, chorym na 
SM, dostępu do rzetelnej 
informacji nt. choroby i
sposobów radzenia sobie z nią.
Cel ten chcemy osiągnąć 
poprzez propagowanie 
informacji na temat 
pozytywnych przykładów życia z
chorobą, obowiązujących praw i 
ulg, możliwości i warunków 
rehabilitacji, leczenia, a także 
radzenia sobie z najczęściej
występującymi problemami w 
tym schorzeniu. Zadanie 
realizowane od 01.04.2020 – 
31.03.2021 r. (kwota dotacji 
dotyczy w/w okresu)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

114 178,24 zł
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3 „Sprawić Moc 3" Głównym celem projektu było 
zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych 
poprzez wdrożenie
kompleksowego programu 
grupowych i indywidualnych 
zajęć oraz warsztatów mających 
na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego ich 
funkcjonowania. Zadanie 
realizowane na terenie woj. 
mazowieckiego, łódzkiego, 
świętokrzyskiego, 
zachodniopomorskiego w 
okresie 01.04.2019 – 
31.03.2020 r. (kwota dotacji 
dotyczy w/w okresu)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

798 156,50 zł

4 „Sprawić Moc 4" Głównym celem projektu było 
zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych 
poprzez wdrożenie 
kompleksowego programu 
grupowych i indywidualnych 
zajęć oraz warsztatów mających 
na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
ich funkcjonowania. Zadanie 
realizowane na terenie woj. 
mazowieckiego, łódzkiego, 
świętokrzyskiego, 
zachodniopomorskiego w 
okresie 01.04.2020 – 
31.03.2021 r. (kwota dotacji 
dotyczy w/w okresu)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

858 040,48 zł

5 "Artystyczne dusze - ludzie z 
pasją"

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie aktywności 
kulturalnej i rozwój artystyczny 
osób z niepełnosprawnością 
fizyczną, chorujących
na stwardnienie rozsiane i 
przygotowanie oraz 
zaprezentowanie swojej 
twórczości. Cel zostanie 
osiągnięty poprzez 
przeprowadzenie
trzech warsztatów 
obejmujących swoim zakresem: 
wokal, choreografię, kreacji 
artystyczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

186 746,00 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) 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

6 "Aktywny w pracy - aktywny 
w życiu"

Celem głównym projektu jest 
wejście grupy 100 ON ze 
stwardnieniem rozsianym (SM) 
na rynek pracy dzięki 
zindywidualizowanym i
kompleksowym usługom i 
szerokiemu wsparciu w okresie 
01.04.2019 r.- 31.03.2020 r.
Cele szczegółowe:
-rozwój lub przywrócenie 
aktywności społecz.-
zawodowych
-rozwinięcie lub przywrócenie 
aktywności zawodowej i 
społecz.
-nabycie nowych umiejętności i 
kompetencji zawodowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

638 867,00 zł

7 "Aktywny w pracy - aktywny 
w życiu"

Celem głównym projektu jest 
wejście grupy 100 ON ze 
stwardnieniem rozsianym (SM) 
na rynek pracy dzięki 
zindywidualizowanym i 
kompleksowym usługom i 
szerokiemu wsparciu w okresie 
01.04.2020 r.- 31.03.2021 r. Cele 
szczegółowe: -rozwój lub 
przywrócenie aktywności 
społecz.-zawodowych -
rozwinięcie lub przywrócenie 
aktywności zawodowej i 
społecz. -nabycie nowych 
umiejętności i kompetencji 
zawodowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

650 560,00 zł

8 "Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami"

Pokrycie kosztów zakupu  
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej umowy z PFRON 
zadania zlecane w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami - 
działania przeciw COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

32 508,00 zł
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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)

Przeprowadzono audyty przez niezależną firmę audytorską - które dotyczyły realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków PFRON:
- "SM'owa przystań (...) III"
- "Sprawić Moc 3"
- "jeSteśMy - (...) III"
- "Aktywny w pracy - aktywny w życiu"

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

MAŁGORZATA CZAPSKA, DARIUSZ 
USOWICZ, EUGENIUSZ BŁACHNIO, 

BOŻENA JELIŃSKA
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1

2021-09-30
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