
 

Sprawozdanie merytoryczne 
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin 

za rok 2008 
 

1/ Nazwa 
STOWARZYSZENIE  PRZYMIERZE  RODZIN 
 
2/ Siedziba i adres 
UL. NOWOGRODZKA 51,  00-695 WARSZAWA 
 
3/ Data wpisu w KRS i nr KRS-u 
28.02.2002 r. nr 0000091879 
 
4/ Nr regon 
012029081 
 
5/ Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia 
 
   1. Dzieduszycka Izabela 
   2. Barzał  Mariusz  
   3. Bejnar Bejnarowicz Marta 
   4. Błaszczyk Maciej 
   5. Czeranowska Jastrzębska Hanna  
   6. Ginter Michał  
   7. Gmitrzak Magdalena  
   8. Gromnicki Marcin  
   9. Hofman Tadeusz  
 10. Makowska Maria  
 11. Jonak Jacek  
 12. Kiełczewska Maria-Magdalena  
 13. Ossolińska Maria  
 14. Pietrzak Adam  
 15. Urmańska Wanda  
 16. Wiśniewski Adam  
 17. Wiśniewska Iwona  
 18. Witkowski Franciszek  
 19. Wojtkowski Krzysztof  
 20. Ziołkowski Krzysztof  
 
6/ Określenie celów statutowych Stowarzyszenia 
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania charytatywne, 
- działalność edukacyjna, 
- rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 



- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
- promocja i organizacja wolontariatu, 
- techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe wspieranie organizacji poŜytku 
publicznego lub organizacji których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
poŜytku publicznego. 
 
7/ Zasady, formy i zakres działalności z podaniem realizacji celów statutowych 
 

 
Sprawozdanie z realizacji celów statutowych w roku 2008. 

/ zgodnie z kolejnością  w statucie / 
 
 

§ 9 pkt.1 
Organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieŜy w szczególności z 
rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami społecznymi, w tym problemem 
alkoholizmu. 
 
Powołanie oraz prowadzenie świetlic środowiskowych  jest od kilku lat dla Przymierza 
Rodzin wielkim wyzwaniem. Jest to ta forma opieki nad dziećmi, którą zapoczątkował bł. 
Edmund Bojanowski - patron Przymierza Rodzin. Dzięki moŜliwości uczęszczania na zajęcia 
w naszych świetlicach, dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce, następuje rozwój ich 
zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszają się kłopoty wychowawcze.  Dzieci 
podczas pobytu w świetlicy mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, moŜliwość zjedzenia 
popołudniowego posiłku, spędzenie czasu w przyjaznym środowisku. Równolegle do tych 
działań, wychowawcy współpracują z rodzicami, dzięki czemu następuje większe 
zainteresowanie się swoimi dziećmi oraz wyzwolenie w nich róŜnych działań pro 
społecznych. 
 
1.1. Świetlica Przymierza Rodzin w Kutnie ( działa od 8 lat ). 

 
Świetlica Przymierza Rodzin w roku 2008 obejmowała opieką 40 dzieci w wieku od 6-16 
lat. Oprócz kierowniczki i wychowawczyni pracowało tam równieŜ 7 wolontariuszy oraz 
młodzieŜ z rodzin Przymierza Rodzin. 
Dzieci uczęszczające do świetlicy bardzo często wymagały indywidualnej pracy, takiej 
jak: korzystania  z korepetycji językowych  i przedmiotowych (140 godz.) oraz pomocy 
w odrabianiu lekcji. Po południu dzieci otrzymywały posiłek. 
Nasi podopieczni uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzili  
Koronkę do Miłosierdzia BoŜego, brali udział we Mszach Św. pierwszo- piątkowych.  
W minionym roku dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowywały następujące 
uroczystości: Dzień Matki, Dzień Ojca, 90-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości,  
spotkanie opłatkowe, uczestniczyły w róŜnych konkursach, brały udział w I prezentacji  
Świetlic Środowiskowych z programem przybliŜającym postać bł. E. Bojanowskiego. 
W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko (11-15.02.08), a w czasie wakacji 
uczestniczyły w 10-dniowym obozie wypoczynkowo – turystycznym w Puławach.  
W maju brały udział w wycieczce do Warszawy, zwiedzały Okęcie, Stare Miasto i 
Wilanów. Wraz z rodzicami uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym Przymierza Rodzin 
w Warszawie w dn. 13 stycznia. Poza tym brały udział w pielgrzymkach do Lichenia, 
Miedniewic, Kalisza.  



Przed Świętami BoŜego Narodzenia zostały obdarowane paczkami świątecznymi od 
dzieci z naszej Szkoły Podstawowej na Ursynowie. 
Dzieciom i ich rodzinom udzielono pomocy Ŝywnościowej, rzeczowej i materialnej ( ok. 
50 razy ). 
Świetlica w Kutnie otrzymała w ubiegłym roku od naszego  Stowarzyszenia  kwotę 
8 514,50 z pieniędzy przekazanych z 1% podatku od osób fizycznych. 

 
 
1.2. Świetlica Przymierza Rodzin w Rawie Mazowieckiej (działa od 8 lat ). 

Świetlica funkcjonuje pięć dni w tygodniu, prowadząc zajęcia edukacyjne, 
ogólnorozwojowe. Dzieci codziennie  otrzymują 1 lub 2 posiłki. 
W roku ubiegłym uczestniczyło w zajęciach świetlicowych 59 dzieci. Świetlica  równieŜ 
intensywnie współpracowała z rodzicami i opiekunami dzieci (37 osób), oraz opiekowała 
się młodzieŜą skupioną wokół Klubu MłodzieŜowego Wolontariatu ( 30 osób). 
W placówce realizowane były następujące programy: 
 
a) Program Wychowawczy oparty na idei wychowawczej bł. E. Bojanowskiego 
realizowany w 3 grupach wychowawczych: 
- w grupie dzieci klas 0-III 
- w grupie dzieci klas IV-VI 
- w grupie młodzieŜowej 
W kaŜdej z tych grup prowadzone były róŜne typy zajęć, takie jak: plastyczno-
techniczne, sportowe, muzyczne, kulinarne, przyrodnicze oraz warsztaty teatralne. 
 
b) Program profilaktyczny „Pięknie Ŝyć” na który składały się zajęcia socjoterapeutyczne 
realizowane w pięciu grupach oraz spotkania profilaktyczne ( finansowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 
 
c) Program „Odkrywamy piękno i tajemnice przyrody” grant finansowany przez Polską 
Fundację Dzieci i MłodzieŜy oraz Fundację PZU. 
 
Poza tym zostały przeprowadzone w świetlicy następujące zadania: 
- 2 tygodnie ferii zimowych „Ferie 2008” 
- 11 dniowe kolonie letnie dla 32 osobowej grupy dzieci i młodzieŜy w Podkowie Leśnej 
- 12 dniowa kolonia dla młodzieŜy nad morzem 
- 4 tygodnie wakacji w mieście „Witajcie w naszej bajce” 
- „Piknik Rodzinny” połączony z obchodami Dnia Mamy i Taty 
- Spotkanie z dziećmi naszego miasta w programie  „Wspólna zabawa radością Ŝycia” 
- Warsztaty wychowawcze dla rodziców i opiekunów ”Szkoła dla rodziców” 
- Udział w programie „Bernardynki Rawskie 2008” 
- Udział w przygotowaniach Światowego Dnia Chorego 
 
W ramach powyŜszych programów Świetlica nasza współpracowała z: 
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Wydziałem Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta 
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
- Kuratorami Sądowymi 
- nauczycielami i pedagogami Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
- Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i rawskim oddziałem Caritas. 



 
W roku ubiegłym laureatami Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych „ zostali: w kategorii indywidualnej – wolontariuszka świetlicy, a w 
kategorii grup młodzieŜowych – Klub MłodzieŜowy Wolontariatu „Przymierza Rodzin”. 
 Z pieniędzy otrzymanych z 1% podatku od osób fizycznych do świetlicy w Rawie 
Mazowieckiej została przekazana w ubiegłym roku kwota 11 866,30 zł. 
 

1.3  Świetlica Przymierza Rodzin w Warszawie-Ursusie ( działa 2½ roku ). 
 

Aktualnie w Świetlicy, która czynna jest codziennie od 13-19 przebywa ok. 80 dzieci. 
Opiekują z nimi dwóch wychowawców i socjoterapeutka.  6 wolontariuszy prowadzi pod 
okiem wychowawczyni  Klub dla gimnazjalistów, który cieszy się Ŝywym 
zainteresowaniem młodzieŜy. 1 wolontariusz prowadzi zajęcia komputerowe. 
Praca codzienna polega na: odrabianiu lekcji, reedukacji ( głównie  z dziećmi z VI klasy 
SP i I klasy Gimnazjum, doŜywianiu, zajęciach wychowawczych, profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych, rozwijaniu róŜnych zainteresowań i umiejętności, nauce 
zagospodarowania czasu wolnego, wspólnej pracy, oraz wspieraniu rodziców i rodziny. 
W ubiegłym roku świetlica zorganizowała dwie akcje: „Zima w mieście” oraz „Lato w 
mieście”. W trakcie tego czasu, chodzono na wycieczki, uprawiano sporty a w ramach 
zajęć edukacji kulturalnej i przyrodniczej dzieci z wychowawcami zwiedzali muzea, 
wystawy , oglądali osobliwości przyrodnicze Mazowsza. W zajęciach tych brało udział 
ok. 20 dzieci. 
Poza tym organizowane były imprezy wewnętrzne: róŜnego rodzaju uroczystości, 
konkursy, turnieje. 
W roku 2008 nastąpił wyraźny rozwój Klubu MłodzieŜowego. W czerwcu społeczność 
świetlicowa zorganizowała I piknik dla społeczności lokalnej Ursusa. 

 
Świetlica ta otrzymała od nas kwotę 6 497,05 zł z pieniędzy z 1% podatku od os. 
fizycznych. 
 

1.4  Świetlica Przymierza Rodzin w Jeziórku k/Zalesia (od października 2007 r. działa  
 pod patronatem Przymierza Rodzin ). 
 

Świetlica środowiskowa w Jeziórku prowadzona jest pod patronatem Przymierza Rodzin. 
1 września 2008 roku nastąpiła zmiana kierowniczki. Świetlica otwarta jest 4 razy w 
tygodniu po 3 godz. Uczęszcza do niej 15 dzieci. Wiosną 2008 roku dzieci wzięły udział 
w konkursie plastycznym Radiowej Trójki zatytułowanym „Wymarzone wakacje w 
górach”. W nagrodę za wygrany konkurs 15 dzieci pod kierunkiem poprzedniej 
kierowniczki świetlicy  wyjechało do Szklarskiej Poręby na 10 dni. 
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Ustanów” i Radą Sołecką Ustanowa odbył się 
piknik i wyścig rowerowy „Pętelka”, z których całkowity dochód został przeznaczony na 
potrzeby świetlicy.  
W grudniu miało miejsce świąteczne spotkanie na którym  Przymierze Rodzin przekazało 
paczki dla dzieci i ich młodszego rodzeństwa. 
W styczniu delegacja ze świetlicy wzięła udział w uroczystym opłatku Przymierza 
Rodzin w szkole na Ursynowie. W czasie ferii zimowych dzieci 2 razy przyjechały do 
Warszawy zwiedzać wystawy. 
Z pieniędzy otrzymanych z 1% podatku od os. fizycznych przekazaliśmy świetlicy kwotę  
3 185,80 zł. 

 



§9  pkt.  2 
Organizowanie grup rodzin a takŜe grup rodziców, dzieci i młodzieŜy, do których form 
działań naleŜą: seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, 
obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka. 
 
2.1. W styczniu 2008 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne (tzw. „opłatek”) dla 

przedstawicieli 17 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin oraz naszych szkół i 
świetlic w którym uczestniczyło około 1500 osób.  W dniu tym obchodziliśmy XXV 
lecie Przymierza Rodzin i w związku z tym w uroczystość tą wplecione były róŜne 
dodatkowe atrakcje. Licznie przybyli wychowawcy z dziećmi i  młodzieŜą z naszych 
świetlic. Po Mszy Świętej wręczane były równieŜ znaczki i legitymacje Honorowym 
Członkom Przymierza Rodzin, którzy nie mogli odebrać tej odznaki w ubiegłym roku na 
pielgrzymce w Miedniewicach. 

2.2 RównieŜ w styczniu miał miejsce juŜ X dobroczynny bal Przymierza Rodzin na 
Politechnice Warszawskiej (dla ok. 700 osób). Uczestnikami jego byli przedstawiciele 
parlamentu, świata kultury, nauki i biznesu oraz licznie przybyli członkowie i przyjaciele 
Przymierza. Z racji jubileuszu, oprawa balu była w ubiegłym roku szczególna. 

2.3 W dniu 5 stycznia w naszej szkole na Ursynowie młodzieŜ naszego Stowarzyszenia 
zorganizowała dla siebie bal karnawałowy, który cieszył się ich wielkim 
zainteresowaniem. 

2.4 Podczas ferii zimowych około 148 dzieci i  młodzieŜy wyjechało w góry na 6 obozów 
zorganizowanych przez Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin (patrz tabela poniŜej). 
Były one prowadzone przez przeszkoloną przez nas kadrę wychowawców i pomocników. 
Po powrocie z obozów miały miejsce zwyczajowe spotkania z wychowawcami, na 
których omówiono wyjazdy oraz programy pracy z dziećmi podczas roku szkolnego do 
wakacji. 

2.5 Na początku marca miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe 
Przedstawicieli Przymierza Rodzin, na którym po raz drugi zatwierdzono listę osób, 
którzy zostali  Członkami Honorowymi naszego Stowarzyszenia. 

2.6 W połowie kwietnia odbył się VII Konkurs Teatralny Przymierza Rodzin oraz Sekcji 
Rodzin KIK. Uczestniczyło w nim 5 grup, a sam konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieŜy jak równieŜ ich rodziców i dziadków. 
Grupa wychowawców i sympatyków Przymierza trzykrotnie wystawiła musical „Metro”, 
wykazując bardzo wysoki poziom muzyczny i reŜyserski. 

2.7 7 czerwca  odbył się XII Dobroczynny Piknik w Laskach u pp. Zanussich, w którym 
uczestniczyło około 1000 osób, jak zwykle mile spędzając niedzielne popołudnie. 

2.8 15 czerwca miała miejsce tradycyjna Pielgrzymka do Miedniewic, podczas której  10 
osobom wręczono nagrody i znaczki Wybitnych Wychowawców Przymierza. RównieŜ 
tego dnia po raz drugi wręczane były odznaki Honorowego Członka Przymierza Rodzin. 

2.9 Okres wakacji letnich to czas wyjazdów na przeróŜne obozy: stacjonarne, wędrowne, 
kajakowe oraz szkoleniowe (razem – 13, patrz tabela poniŜej). Łącznie wyjechało  337 
dzieci i młodzieŜy. Wyjazdy te były równieŜ poprzedzone spotkaniem w gronie 
wychowawczym omawiającym poszczególne obozy. 

2.10 W październiku obchodziliśmy 5–lecie Szkoły Przymierza Rodzin na Bielanach. Po 
Mszy św. społeczność szkolna zaprosiła gości na róŜnego rodzaju atrakcje, jak: mini 
koncerty dzieci, zawody sportowe, wystawy, poczęstunki.  

2.11 W październiku odbyły się równieŜ Święta Szkół na Ursynowie oraz na Mokotowie. 
2.12 W dniach 10-12 października uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze szkół Przymierza 

oraz przedstawiciele Ośrodków uczestniczyli w przeprowadzeniu kolejnej akcji - zbiórki 
pienięŜnej w czasie Dni Papieskich jako partner Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 



W tym roku zebraliśmy kwotę  80 795,65 zł. która pomogła w/w Fundacji ufundować 
stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieŜy ze wsi i małych miast.  

2.13 Pod koniec listopad zorganizowaliśmy kolejną Aukcje obrazów, która w sposób istotny 
przyczyniła się do zebrania funduszy na stypendia dla dzieci i młodzieŜy. 

2.14 Poza tym, w naszych Terenowych Ośrodkach w ubiegłym roku miało miejsce ok. 92 
spotkań dyskusyjnych, czy innych okolicznościowych, 2 seminaria oraz 57 wycieczek. 

 
 

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieŜą 
 

 Organizator Liczba 
członków 

Liczba 
grup 

Liczba 
wycho- 
wawców 

Obozy, miejscowość,  
(liczba uczestników) 

TOPR* przy parafii 
Najświętszego Zbawiciela 
Warszawa-Śródmieście 

120 5 14 Zima: Kosarzyska (60) 
Lato: Gładyszów( 70) 

TOPR przy parafii M.B 
Ostrobramskiej 
Warszawa - Boernerowo 

40 2 6 Zima: ------------- 
Lato: Podkowa (7) 
Lato: rowerowy po 
Mazurach  (8)  

TOPR przy parafii 
Najczystszego Serca NMP 
Warszawa-Grochów 

9 1 1  
----------------------------- 

TOPR przy parafii Św. A. Boboli 
Warszawa-Mokotów 

46 1 5 Zima: Zwardoń  (17) 
Maj-pieszy rajd dla 
gimnazjalistów (5) 
Lato: Wąpiersk (18) 

TOPR przy parafii Św. Jakuba 
Warszawa-Ochota 

35 2 5 Zima: Koninki (20) 
Lato: Piaski k. Ełku (32) 

TOPR przy parafii Tomasza 
Apostoła 
Warszawa-Ursynów 

86 2 7 Zima: Koninki (18) 
Zima: Ropica Górna (16) 
Lato: DołŜyca (20) 

TOPR przy parafii Świętej 
Rodziny 
Warszawa-Ursus 

26 1 4 Zima: Szczawnica ( 17) 
Lato: Beskid Niski (15) 

TOPR przy parafii NMP Matki 
Kościoła 
Otrębusy 

26 1 3 Lato: Lipowiec k. 
Zwierzyńca (22) 

TOPR przy parafii bł. Wł. z 
Gielniowa 

46 1 4 Lato: Gładyszów (15) 

TOPR przy parafii Świętego 
Wawrzyńca 
Kutno 

70 1 + 1 
świetlica 

2  Zima: Kutno- półkolonie 
(40) 
Lato: Puławy ( 30) 

TOPR przy parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
Rawa Mazowiecka 

18 1+1 
Świetlica 

5+ 
wolontariu
sze ok. 30 
os. 

Zima :Rawa Maz.-
półkolonie 
Lato: Podkowa leśna (32) 
 

TOPR przy parafii PodwyŜszenia 
KrzyŜa 
Pruszcz Gdański 

50 4 3  
----------------------------- 



TOPR przy parafii 
Przemienienia Pańskiego 
Garwolin 

10 1 0  
------------------------------- 

Zarząd Przymierza Rodzin    Lato: Wąpiersk (45)   
Zarząd Przymierza Rodzin    Lato:- Beskid Mały( 11) 

 - Huta Polańska (12) 
* TOPR – Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin 
 
§9 pkt. 3 
Działania na rzecz pogłębiania wiary i wi ęzi z Kościołem wyraŜające się przez wspólny 
udział we Mszy Świętej, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, 
wykłady i prelekcje. 
3.1. W styczniu 2008 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne (tzw.„opłatek”) dla 

przedstawicieli 17 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin oraz naszych szkół i 
świetlic w którym uczestniczyło około 1500 osób. Przyjechało duŜo zaproszonych gości 
w tym członkowie Przymierza Rodzin z minionych lat. W dniu tym obchodziliśmy XXV 
lecie Przymierza Rodzin i w związku z tym w uroczystość tą wplecione były róŜne 
dodatkowe atrakcje ( szczególne wystawa fotograficzna z działalności wszystkich 
Ośrodków). Bardzo licznie przybyli wychowawcy z dziećmi i  młodzieŜą z naszych 
świetlic. Po Mszy Świętej wręczane były równieŜ znaczki i legitymacje Honorowym 
Członkom Przymierza Rodzin, którzy nie mogli odebrać tej odznaki w ubiegłym roku na 
pielgrzymce w Miedniewicach. 

3.2. 15 czerwca miała miejsce tradycyjna pielgrzymka do Miedniewic. Po raz drugi po Mszy 
Św. tytuł i odznakę Członka Honorowego otrzymało tym razem 14 osób, zasłuŜonych dla 
naszego Stowarzyszenia. RównieŜ podczas tej pielgrzymki aŜ 10 młodym 
wychowawcom  wręczono nagrodę i odznaczenie Wybitny Wychowawca Przymierza 
Rodzin. 

3.3. W dniach 18-24.08.08 odbył się juŜ kolejny formacyjny obóz dla rodzin (rodziców i 
dzieci) w Strachocinie koło Sanoka w którym wzięło udział 42 osób. 

3.4.  Po raz kolejny młodzieŜ Przymierza Rodzin odbyła obóz formacyjny, o charakterze 
rekolekcji w dniach 20-28.08.08 w Hucie Polańskiej w którym wzięło udział 12 
uczestników oraz ksiądz. 

3.5. Dzień Skupienia dla członków Przymierza Rodzin zorganizowany był w szkole 
Przymierza Rodzin na Ursynowie w dniu 6 grudnia 2008 r.  

3.6. W Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin zorganizowano 90 spotkania  połączone z 
Mszą Świętą, 13 pielgrzymek, 9 rekolekcji i dni skupienia oraz przeprowadzono 38 
wykładów i prelekcji. 

 
§9 pkt. 4 
Praca na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m.in. przez 
organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie naleŜących do Przymierza, prowadzenie 
zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małŜeńskiej, rodzinnej, 
wychowawczej i ogólnospołecznej, udział w pracy charytatywnej, organizowanie i 
prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców, oraz propagowanie idei 
organizacji świetlic środowiskowych. 
 
4.1. Na obozy Przymierza Rodzin wyjechało 10 dzieci nie naleŜących do stowarzyszenia 

(były to dzieci z Warszawy i z Ursusa). 



4.2. Wiceprezes Przymierza Rodzin Adam Pietrzak, wygłosił 60 prelekcje na tematy 
rodzinne, wychowawcze i religijne (w Warszawie, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, 
Garwolinie). 

4.3 W Terenowych Ośrodkach zorganizowano 26 spotkania dotyczące tematyki religijnej, 
małŜeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i  ogólnospołecznej.  W Kutnie dzieci ze świetlicy 
uczestniczą w codziennej Koronce do Miłosierdzia BoŜego, oraz w pierwszą sobotę 
miesiąca prowadzą róŜaniec. 

4.4 W dniach 24-26 maja zorganizowaliśmy i częściowo sfinansowaliśmy 3-dniowy pobyt w 
Warszawie dla 45 uczniów z Przeworska. MłodzieŜ ta odwiedziła naszą Szkołę WyŜszą 
Przymierza Rodzin Ŝywo interesując się rodzajem studiów i formą kwalifikacji jak i 
warunkami bytowymi na studiach. Poza tym zwiedzili Sejm i Senat, Wilanów oraz inne 
ciekawe turystycznie miejsca w Warszawie.  

4.5 Przewodnicząca  – Izabela Dzieduszycka jest stałym członkiem kapituły konkursu Pro 
Publico Bono oraz Wiceprezesem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. W 
dniu 11 listopada z okazji X edycji Konkursu Pro Publico Bono delegacja Przymierza 
Rodzin (jako pierwsi laureaci)  była zaproszona  na te uroczystości. 

 
§9 pkt. 5 
Budowa, organizacja i prowadzenie wyŜszych uczelni, szkół, przedszkoli i innych 
placówek oświatowo – wychowawczych. 
 
5.1. W ciągu roku szkolnego trwały normalne zajęcia szkolne w naszych 9 szkołach (w 

Warszawie na Ursynowie, Mokotowie, Kabatach, Bielanach oraz w Garwolinie), a takŜe 
w Szkole WyŜszej Przymierza Rodzin oraz w przedszkolu (patrz tabelka).  

5.2. W ciągu roku miała miejsce systematyczna praca Rady Dyrektorów szkół Przymierza 
Rodzin, organu którego zadaniem jest wypracowanie wspólnych dla naszych szkół 
standardów kształcenia i wychowania oraz zasad współpracy w zarządzaniu szkołami.  

5.3. W październiku miały miejsce obchody 5-lecia naszej szkoły na Bielanach w Warszawie. 
 

Edukacja (szkoły) 
 
 Nazwa szkoły Struktura Ilość 

studentów/ 
uczniów 

Nauczyciele 
(etaty) 

Dodatkowe 
Informacje 

Szkoła WyŜsza PR 
ul Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

Studia licencjackie: 
Turystyka. 
Studia zaoczne: 
Turystyka, Filologia 
polska, Historia, 
Pedagogika, 
Geografia. 
Studia Podyplomowe  
- Humanistyczne 
- WOS 

dzienni: 58 
zaoczni: 
176 
podyplomo
wi: 56 

Pełne etaty: 
-15 prac. 
naukowo-
dydaktycznych,  
½ etatu:-1 os. 
Umowa  o 
dzieło : 
ok.150 os. 

Najlepsza warszawska Niepubliczna 
Uczelnia Licencjacka w rankingu 
Rzeczpospolitej  i 
Perspektyw  w 2008r. 

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II 
ul. Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

5 klas 97 pełne: 1 
niepełne: 29 

-15  miejsce w rankingu  Perspektyw 
najlepszych Liceów Warszawskich. 
 
-1 finalista olimpiady z jez. 
angielskiego 
 
 



Gimnazjum im. 
Jana Pawła II 
ul. Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

12 klas 245 pełne: 18 
niepełne: 36 

- 12 miejsce wśród Gimnazjów W-wskich. 
-2 laureatów olimpiady hist.  
- 2 laureatów i 6 finalistów  olimpiady z 
jęz. niem.  
- 3 finalistów ogólnopolskiej olimpiady 
mat. 
- 9 finalistów olimpiady geograficznej,  
-1 laureat olimpiady fizycznej,  
-1 finalista ogólnopolskiego konkursu 
informatycznego. 
-Mistrzostwo Ursynowa w piłce noŜnej 
dziewcząt, 
- 2 pierwsze miejsca i 1 drugie miejsce w 
mistrzostwach narciarskich Polski szkół 
niepublicznych. 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II, 
ul. Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

16 klas 322 pełne: 39 
niepełne: 21 

-2 laureatów olimpiady polonistycznej,  
-2 matematycznej,  
-1 finalista olimpiady przyrodniczej 

Szkoła Podstawowa 
nr 2  PR,  
ul. Racławicka 14 
Warszawa 

12 klas 168 pełne: 25  
niepełne: 12 

- I miejsce w konk. międzyszkolnym o 
temat. Biblijnej, 
- I miejsce i wyróŜnienia w konk. „Dzieci 
gotują” 
-II miejsce w konk. j. ang. 
-Główne nagrody i wyróŜnienia w konk. 
recytatorskim j. fran. i niem. w szkole STO 
-wyróŜnienie w konk. inform. na 
animowaną kartkę pocztową 
- WyróŜnienie w konkursie „Mini logia” 
-WyróŜnienia  w międzynarodowym  
konk. matem. Kangur 
- Nagrody w konk. fotograf. „Warszawa 
moje miasto” 
- Nagrody w konkursie recytatorskim na 
temat poezji W. Szymborskiej 
- Nagrody w konkursie piłkarskim i w 
zawodach pływackich i szachowych 
 

Gimnazjum nr 2 PR 
ul. Wąwozowa 28, 
Warszawa 

3 klasy 39 pełne: 2 
niepełne: 7 

- Uczniowie kl. 2 i 3 w 2 etapie olimpiady 
historycznej 
-  Udział uczniów w Zimowych Igrzyskach 
Szkół Niepublicznych w Białce 
Tatrzańskiej – 3 miejsce w zawodach 
łyŜwiarskich 
- Zakwalifikowanie się uczniów do 2 etapu 
olimpiady wiedzy obywatelskiej 
- Nagroda w konkursie wokalnym 
- WyróŜnienie w konkursach plastycznych 
- WyróŜnienie w konk. historycznym Krąg 

Szkoła Podstawowa 
nr 3  PR + „0” 
ul. Nocznickiego 7 
Warszawa 

14 klas+ jedna „0”  
 

244 +20 
 

pełne: 29 
niepełne: 23 

-I miejsce w Warszawie wśród wszystkich 
szkół – to wynik sprawdzianu OKE klas 
szóstych w 2008 r. 
-Uczniowie szkoły brali udział w licznych 
konkursach: czytelniczym, ortograf., 
matem., plast., stypendiadzie oraz w 
olimpiadach z:j. pol., matem., przyrody, 
j.ang. 
-Laureaci: -stypendiada 0-3 -4 os. 
-Finaliści: II etap olimpiady – 7 os. 
 Zawody sportowe: 
-Mistrzostwo Dzielnicy Bielany w biegach 
przełajowych, 
- Dwa złote medale w narciarstwie w 
Mistrzostwach Szkół Niepublicznych, 
- Medale w Mistrzostwach piłki noŜnej 



Gimnazjum nr 3 PR 
ul. Nocznickiego 7 
Warszawa 

3 klasy 39 pełne: 2 
niepełne:19 

-Finaliści: II etapu olimpiady – 11 os. 
-Finaliści: III etapu olimpiady 
geograficznej – 1 os. 

Liceum 
Ogólnokształcące 
PR 
ul. Staszica 11, 
Garwolin 

7 klas 178 pełne: 15 
niepełne: 12 
Umowa 
zlecenia –
 4 os. 

-Szkoła uznawana jest za najlepszą w 
powiecie i jedną z najlepszych w regionie 
siedleckim. Nasz uczeń wygrał 
Ogólnopolską Olimpiadę  Hist.”Losy 
Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego”, dwaj 
uczniowie zostali finalistami Olimpiady 
Historycznej.  
-Szkoła w rankingu „Perspektyw” zajęła: 1 
miejsce na terenie Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Siedlcach, 21 miejsce w 
województwie mazowieckim, 147 miejsce 
w kraju. 

Gimnazjum 
Przymierza Rodzin 
ul. Staszica 11, 
Garwolin 

3  klasy 579 pełne: 1 
niepełne – 21 
umowa 
zlecenia-4 os. 

Szkoła istnieje trzeci  rok. 

Przedszkole 
ul. Kulczyckiego 16 
Warszawa 

2 grupy 40 pełne: 4  

 
 
 
§9 pkt. 6 
Wspieranie działalności oświatowej poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów, 

doszkalanie nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych.  
 

Beneficjent  
 

Sponsor Kwota ogólna / zł. 

WyŜsza Szkoła PR Przymierze Rodzin 
 

inni sponsorzy pozyskani  
przez PR 

40 020,00 
 
 

126 752,00 

SP, Gimnazjum, LO na 
Ursynowie 

Przymierze Rodzin 95 218,41 

Liceum w Garwolinie Przymierze Rodzin 42 368,20 
SP i Gimnazjum nr 2  na 
Mokotowie i Kabatach 

Przymierze Rodzin 59 807,33 

SP nr.3 na Bielanach Przymierze Rodzin 52 359,60 
Przedszkole Przymierze Rodzin   78,40 

 
 
§9 pkt. 7 
Kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i pobudzanie 
aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności. 
 
7.1. Organizowanie w kaŜdej szkole Święta Szkoły, które wyzwala ogromną aktywność   
ze strony rodziców i dzieci. 
7.2. Praca społeczna rodziców i dzieci podczas organizowania Pikniku Dobroczynnego  
Przymierza Rodzin w maju w Laskach. 
7.3. Poza tym w ciągu roku w Ośrodkach miały miejsce następujące działania: 



prowadzenie Drogi KrzyŜowej, róŜańca, uczestnictwo w działalności świetlicy, 
zaangaŜowanie w rodziny wielodzietne poprzez  udzielanie pomocy charytatywnej ( 40 razy 
w ciągu ubiegłego roku w Kutnie, dla 60 rodzin w Rawie Mazowieckiej ), budowanie Grobu 
Pańskiego oraz ołtarza na BoŜe Ciało, prowadzenie czuwania w kościele Najświętszego 
Zbawiciela. 
Poza tym równieŜ w niektórych Ośrodkach  zorganizowano tzw. „śpiewanki” patriotyczne z 
okazji 11 listopada, przeprowadzono konkurs fotograficzny, brano udział w akcji 
propagandowej 1% dla świetlicy, przeprowadzono przedstawienia teatralne dla dzieci „ Mały 
ksiąŜę” oraz „Alicja w krainie czarów”, rozprowadzano świece i znicze. W grupach starszych 
młodzieŜ przejmowała odpowiedzialność za grupę poprzez opracowywanie większości zajęć i 
wycieczek. 
Kształtowanie wśród naszych uczestników świadomości apostolskiej owocuje wysoką 
aktywnością społeczną oraz otwieraniem się na innych ludzi i ich problemy. 
7.4.  Współuczestniczenie w kweście pienięŜnej podczas akcji w Dniach Papieskich 10-
12.10.2008 r. zorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 
§9 pkt. 8 
Organizowanie imprez dobroczynnych. 
 

Imprezy dobroczynne 
 

Rodzaj imprezy 
 

Data Orientacyjna liczba 
uczestników 
 

Zysk w zł. 

X Bal na Politechnice 
Warszawskiej 

Styczeń 2008 
 

700   48 400 zł 

Festyn – XI  Piknik 
u pp. Zanussich 

Czerwiec  2008 1000  21 100 zł 

Aukcja obrazów Grudzień  2008 150  92 590 zł. 
 
 
Nasze imprezy typu bal czy piknik mają równieŜ na celu tworzenie i integrację środowiska 
Ŝyczliwego działaniu naszego Stowarzyszenia. 
RównieŜ w naszych szkołach jak co roku, miały miejsce wewnętrzne pikniki związane ze 
Świętami Szkoły. 
 
§9 pkt. 9 
Powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji. 
 
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin naleŜy do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. 
 
8/  Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 
 
9/ Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia 
 
Uchwała nr 1 z dnia 7.02.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podjął  uchwałę o dopisaniu w pkt. 2 w/w 
regulaminu następującego tekstu: 
Pkt. 2 Członkami honorowymi mogą być: 



 
• Osoby , które przestały być czynnymi członkami TOPR-u, Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
• Osoby duchowne aktualnie i w przeszłości związane z Przymierzem Rodzin 
• Inni dobrodzieje i darczyńcy 

 
Uchwała nr 2 z dnia 7.02.2008 

 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podjął jednomyślnie uchwałę o zatwierdzeniu 
wszystkich osób przedstawionych jako kandydatów do otrzymania tytułu członka 
honorowego 
Wykaz osób w załączniku. 
 
Uchwała nr 3 z dnia 7.02.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podjął uchwałę o podzieleniu  kwoty 7 020,67 zł 
jako rezerwy z 1 % podatku od dochodów od osób fizycznych w roku 2006 w następujący 
sposób: 

1. 3 020,67 zł – jako pomoc charytatywna dla sekretarki SW p. Katarzyny Zakrzewskiej 
2. 2 000  zł     – na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół na Bielanach 
3. 2 000 zł      – na stypendia dla uczniów w szkołach nr 2 Przymierza Rodzin 
Uchwała zapadła jednomyślnie. 
 

 Uchwała nr 4 z dnia 27.03.2008 
 
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności finansowej Stowarzyszenia Przymierze 
Rodzin, Zarząd postanawia zatwierdzić bilans za rok 2007 i przeznaczyć zysk w wysokości : 
218 509,98 zł.  ( słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych i 98/100 ) na 
fundusz statutowy Przymierza Rodzin. 
Jednocześnie Zarząd stwierdza, Ŝe Stowarzyszenie Przymierze Rodzin nie prowadziło 
działalności gospodarczej w roku 2007. 
 
Uchwała nr 5 z dnia 27.03.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
merytorycznym z  działalności Przymierza Rodzin w roku 2007 podjął jednomyślnie uchwałę 
o zatwierdzeniu go. 
 
Uchwała nr 6 z dnia 2.10.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o podziale pieniędzy z 1%  
podatku od osób fizycznych za rok 2007 zgodnie z tabelą  załączoną do protokołu. 
 
Uchwała nr 7 z dnia 2.10.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o skróceniu Panu Jackowi 
Jonakowi okresu  wymaganego do stania się członkiem rzeczywistym Przymierza Rodzin. 
 
 
 



Uchwała nr 8 z dnia 2.10.2008 
 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin  podejmuje uchwałę o powołaniu Pana Jacka 
Jonaka jako pełnomocnika  do opieki nad Gimnazjum na Ursynowie. 
 
 
10/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł ( np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu 
państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem  kosztów tych świadczeń – znajduje się w 
pkt. 3 Informacji dodatkowej Sprawozdania finansowego za rok 2008. 
 
 
11/ Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, b) 
administracje ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), c) działalność gospodarczą, 
d) pozostałe koszty – znajduje się w pkt. 4 Informacji dodatkowej Sprawozdania 
finansowego za rok 2008. 
 
 
12/ a/ Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu: 

- Sekretarz Stowarzyszenia – 3/4 etatu 
- Kasjer i jednocześnie osoba do pomocy w prowadzeniu sekretariatu – 1/2 etatu 
- Osoba zajmująca się szukaniem sponsorów oraz organizacją imprez charytatywnych 
- 1/2 etatu 
- Osoba zajmująca się pisaniem wniosków o dofinansowania, pomocą przy organizacji 
imprez, rozliczaniu obozów, pomocą przy prowadzeniu sekretariatu – 1/2 etatu 

b/ łączna kwota wynagrodzeń ( płace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ZUS) = 
106 236,13 zł. 
c/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu  
Stowarzyszenia = członkowie Zarządu pracują społecznie 
d/ udzielone przez Stowarzyszenie poŜyczki pienięŜnych = 0 
e/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – PEKAO SA = 
176 735,06 zł.  
f/ wartości nabytych obligacji = 0 
g/ nabyte nieruchomości = 0 
h/ nabyte pozostałe środki trwałe= 0 
i/wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – informacja na 1 
str. Bilansu, będącego elementem Sprawozdania finansowego. 
 
13/ Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Warszawy, Rawy Mazowieckiej oraz Kutna 
na działalność naszych świetlic w kwocie  – 322 004,00 zł.  
  
14/ Informacja o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań 
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 - załącznik  - zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami 
 - załącznik  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. 
 
 



15/ Czy była przeprowadzona kontrola. 
 
Załącznik – opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy od 1.01.2008 do 31.12.2008. 


