
 

Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

za rok 2009.

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. Grabowska Szlubowska Ewa 
 9. Gromnicki Marcin 
 10. Hofman Tadeusz 
 11. Jonak Jacek 
 12. Kiełczewska Maria-Magdalena 
 13. Kowalska Maria
 14. Makowska Maria 
 15. Ossolińska Maria 
 16. Pietrzak Adam 
 17. Urmańska Wanda 
 18. Wiśniewski Adam
 19. Wiśniewska Iwona 
 20. Witkowski Franciszek 
 21. Wojtkowski Krzysztof 
 22. Ziołkowski Krzysztof 

6/ Określenie celów statutowych Stowarzyszenia
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 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 młodzieży,
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe wspieranie organizacji pożytku 
  publicznego lub organizacji których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
  pożytku publicznego.

7/ Zasady, formy i zakres działalności z podaniem realizacji celów statutowych

Sprawozdanie z realizacji celów statutowych w roku 2009.
/ zgodnie z kolejnością w statucie /

§ 9 pkt.1
Organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 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  możliwości  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,  możliwość  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  różnych  działań  pro 
społecznych.
W  tym  roku  przy  świetlicy  w  Ursusie  został  uruchomiony  tzw.  Klub  Malucha,  czyli 
przedszkole w której uczestniczą małe dzieci do 7 lat.

1.1. Świetlica Przymierza Rodzin w Kutnie (działa od 9 lat).

Świetlica Przymierza Rodzin w roku 2009 obejmowała opieką ponad 40 dzieci w wieku od 7-
16 lat.  Oprócz kierowniczki  i  wychowawczyni pracowali  tam również wolontariusze oraz 
młodzież z rodzin Przymierza Rodzin.
Dzieci uczęszczające do świetlicy bardzo często wymagały indywidualnej pracy, takiej jak: 
korzystania  z  korepetycji  językowych  i  przedmiotowych  oraz  pomocy  w  odrabianiu 
lekcji(szczególnie z matematyki, fizyki i chemii) W sumie przeprowadzono z nimi 66 godzin 
lekcyjnych.  Dzieci  które  potrzebowały  pomocy  zaopatrywane  były  w  odzież,  przybory 
szkolne, podręczniki. Po południu otrzymywały posiłek.
Nasi podopieczni uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzili Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, brali udział we Mszach Św. pierwszo- piątkowych. 
W  minionym  roku  dzieci  pod  kierunkiem  wychowawców  przygotowywały  następujące 
uroczystości:  Dzień  Matki,  Dzień  Ojca,  Rocznicę  Odzyskania  Niepodległości,  Jasełka.  26 



lutego nasza Świetlica brała udział w II prezentacji świetlic środowiskowych z terenu miasta 
Kutna, zajmując czwarte miejsce. W nagrodę dzieci otrzymały – stół do gry w piłkarzyki. 
W czasie ferii zimowych w dniach 26.01-30.01.09 uczestniczyły w zimowisku, a w czasie 
wakacji  w  14-dniowym  obozie  wypoczynkowo  –  turystycznym  w  Łazach   na  Jurze 
Krakowsko- Częstochowskiej. Wraz z rodzicami i wychowawcami przyjechały na tradycyjne 
spotkanie opłatkowe  Przymierza Rodzin w Warszawie w dn. 11 stycznia. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia zostały obdarowane paczkami świątecznymi od dzieci z 
naszej Szkoły Podstawowej na Ursynowie.

1.2. Świetlica Przymierza Rodzin w Rawie Mazowieckiej (działa od 9 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 66 dzieci i młodzieży.
 Praca odbywała się w trzech grupach wychowawczych;
„O”- III klasa, IV-VI klasa i grupa młodzieży gimnazjalnej, w oparciu o Program 
Wychowawczy i Program Profilaktyczny „Dziś buduję swą przyszłość” wraz z zajęciami 
socjoterapeutycznymi.
 Przy Świetlicy działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu skupiający 24 wolontariuszy 
młodzieżowych, wspomagających pracę edukacyjną z dziećmi.
 W minionym roku Świetlica zorganizowała i prowadziła:
 - dwutygodniowe ferie zimowe
 - letnią kolonię dla 34 uczestników
 - pięciotygodniowe wakacje „Lato ze Świetlicą”
 - wyjazd na kolonię 10 osobowej grupy młodzieży w góry
 - cztery imprezy dla rodzin; Piknik Rodzinny, Rodzinna niedziela na kolonii, spotkanie 
 wielkanocne, spotkanie adwentowe
 - dwie imprezy na rzecz lokalnej społeczności „Wakacje z Jezusem- Radość to jest to” i 
znaczący udział w Bernardynkach Rawskich.
 - dwie wycieczki (do Warszawy i wyprawa do lasu z udziałem leśnika pasjonata przyrody)
 - „Szkołę dla Rodziców” prowadzoną przez psychologów z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej
 - społeczność brała udział pielgrzymce dziękczynnej do Świątyni Opatrzności Bożej  w 
Warszawie 
 W realizacji zadań placówka współpracowała: 
- z nauczycielami i pedagogami ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2
- Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego 
- Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta 
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- Miejskim Domem Kultury
- Kinem „Roma”
- „Caritas” w Rawie Mazowieckiej 
- Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
- z Bankiem Żywności i Stowarzyszeniem „Szansa” oraz ze sponsorami

 W czerwcu miała miejsce kontrola naszej placówki przeprowadzona przez  Inspektorów z 
Wydziału  Polityki  Społecznej  Urzędu  Wojewódzkiego.  Po  tej  kontroli  nasza  Świetlica 
dostała  propozycję  przedstawienia  swojej  pracy z  dziećmi  i  rodziną na wojewódzkiej 
konferencji podsumowującej kontrolę takich placówek w województwie łódzkim. Jest to 



niewątpliwie wyróżnieniem dla prowadzonych przez nas kierunków i form pracy.

1.3 Świetlica Przymierza Rodzin w Warszawie-Ursusie (działa 3½ roku).

Rok 2009 obejmuje części dwóch lat nauki szkolnej.
I) Działania realizowane w okresie od 01 stycznia do 10 lipca 2009 r.:

a. Liczba uczestników: 40 uczniów szkół podstawowych i 30 uczniów gimnazjów
b. Czas pracy: 5 dni w tygodniu od godz.13.oo do 19.oo
c. Formy pracy:  zajęcia  w kołach  zainteresowań  (plastyczne,  teatralne,  medialne, 

komputerowe,  sportowe,  rekreacyjne),  Klub  Młodzieżowy  (dyskusje,  warsztaty 
street-art,  break-dance,  taniec  nowoczesny,  techniki  cyrkowe,  komputerowe, 
tworzenie piosenek , wspólne wyjścia),  pomoc indywidualna (odrabianie lekcji, 
nauka jęz. obcych, korepetycje, sesje z psychologiem).

d. Wydarzenia:  akcja  Zima  w  Mieście,  spotkanie  wielkanocne,  pożegnanie  roku 
szkolnego, występ Klubu Młodzieżowego na scenie Domu Kultury Włochy, akcja 
Lato w Mieście.

II) Działania realizowane w okresie od 01 września do 31 grudnia 2009 r.:
a. Liczba uczestników: 30 uczniów szkół podstawowych, 15 uczniów gimnazjów, 10 

dzieci przedszkolnych
b. Czas  pracy:  5  dni  w  tygodniu  od  godz.  8.oo  do  13.oo  (Klub  Malucha  – 

przedszkole) i od godz. 13.oo do 19.oo (Świetlica dla dzieci i młodzieży szkolnej)
c. Formy  pracy:  Klub  Malucha  dla  dzieci  3  -  5  letnich  (zajęcia  dydaktyczno  – 

wychowawcze),  świetlicowe  zajęcia  w  kołach  zainteresowań  (plastyczne, 
teatralne,  muzyczne,  komputerowe,  sportowe,  rekreacyjne),  cykl  zajęć 
wychowawczych  dla  całej  społeczności  p.n.  „Spotkania  czwartkowe”,  pomoc 
indywidualna  (odrabianie  lekcji,  korepetycje,  nauka  jęz.  obcych,  sesje  z 
psychologiem).

d. Wydarzenia: spotkanie opłatkowe dla rodziców i gości dzieci z Klubu Malucha i 
świetlicy.

 III) Instytucje i osoby współpracujące:
a. Wolontariusze  (udzielanie  korepetycji,  prowadzenie  zajęć  komputerowych  i 

muzycznych)
b. Pedagodzy szkolni, kurator rodzinny, U. Dz. Ursus, OPS Włochy.

1.4 Świetlica w Jeziórku k/Zalesia

 Świetlica ta działa pod patronatem Przymierza Rodzin od października 2007 r.  Mieści się w 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Czynna jest cztery razy w  tygodniu po trzy godziny 
dziennie. Obejmuje swoją opieką od 15-25 dzieci w  wieku od 7 do 14 lat. Głównym celem 
jest  pomoc  w  odrabianiu  lekcji.  Dzięki   Stowarzyszeniu  Ustanów  prowadzone  są  przez 
wolontariuszy zajęcia   plastyczne oraz stała pomoc w wyrównywaniu poziomu nauczania. 
Przed   świętami  Bożego  Narodzenia  dzieci  przedstawiły  jasełka,  odbyło  się  spotkanie 
świąteczne z rodzicami, wychowawcami i władzami gminy. Paczki świąteczne  które dostały 
dzieci, zostały przygotowane przez rówieśników z naszej szkoły  podstawowej na Ursynowie. 
15 dzieci wyjechało pod opieką wychowawców na 10 dni (9-19.08.09) do  Międzywodzia nad 
morze. Wyjazd był zorganizowany we współpracy ze  Stowarzyszeniem Ustanów i częściowo 
dofinansowany z pieniędzy , które nasze  Stowarzyszenie otrzymało z 1% podatku od os. 
fizycznych za 2008 r. 



1.5 Przedszkole Przymierza Rodzin na Ursynowie (działa 6 rok).

 Przedszkole to prowadzone jest metodą Montessori. Oprócz tego dzieci mają  dodatkowe 
zajęcia takie jak: j. angielski, j. hiszpański, gimnastykę, plastykę, zajęcia  kulinarne i religię. 
W  trakcie  roku  –  dzieci  z  wychowawcami  przygotowały  m.in.  przedstawienie  na  Dzień 
Babci,  później  był bal karnawałowy, wyjście do Teatru Guliwer,  przedstawienie z  okazji 
Dnia Mamy, atrakcje związane z Dniem Dziecka, na jesieni obchodzili tydzień  zwierząt z 
okazji  święta  Św.  Franciszka  z  Asyżu,  w  dzień  ratownictwa  medycznego   miały  okazję 
zaznajomić się z pracą ratowników, a w grudniu zgromadzone  podarunki, dzieci przekazały 
dzieciom z Domu Dziecka przy Rakowieckiej.

§9 pkt. 2
Organizowanie grup rodzin a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których form 
działań należą: seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, 
obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka.

2.1.  W  styczniu  2009  odbyło  się  tradycyjne  spotkanie  świąteczne  (tzw.„opłatek”)  dla 
przedstawicieli  13  Terenowych  Ośrodków  Przymierza  Rodzin  oraz  naszych  szkół  i 
świetlic  w  którym  uczestniczyło  około  1000  osób.  Po  Mszy  Świętej  wręczane  były 
znaczki  i  legitymacje  Honorowym  Członkom  Przymierza  Rodzin,  którzy  nie  mogli 
odebrać tej odznaki w ubiegłym roku na pielgrzymce w Miedniewicach. Również nasi 
pomocnicy i wychowawcy otrzymali dyplomy ukończenia kursu szkoleniowego.

2.2  Również  w  styczniu  miał  miejsce  już  XI  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. 

2.3  W  styczniu  w  naszej  szkole  na  Ursynowie  młodzież  naszego  Stowarzyszenia 
zorganizowała  dla  siebie  bal  karnawałowy,  który  cieszył  się  ich  wielkim 
zainteresowaniem.

2.4  Podczas  ferii  zimowych  178  dzieci  i  młodzieży  wyjechało  w  góry  na  8  obozów 
zorganizowanych przez  Terenowe Ośrodki  Przymierza  Rodzin.  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  Pod  koniec  lutego  miało  miejsce  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo  –  Wyborcze 
Przedstawicieli  Przymierza  Rodzin,  na  którym  wybrano  nowe  władze  Zarządu 
Przymierza Rodzin oraz po raz trzeci zatwierdzono listę osób, którzy zostali Członkami 
Honorowymi naszego Stowarzyszenia.

2.6 W połowie kwietnia odbył się Konkurs Filmowy Przymierza Rodzin oraz Sekcji Rodzin 
KIK.  Uczestniczyło  w  nim  8  grup,  a  sam  konkurs  cieszył  się  ogromnym 
zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży jak również ich rodziców i dziadków.

2.7  24  maja  odbył  się  XIII  Dobroczynny  Piknik  w Laskach  u  pp.  Zanussich,  w którym 
uczestniczyło około 1000 osób, jak zwykle mile spędzając niedzielne popołudnie.

2.8 7 czerwca miała miejsce Pielgrzymka na Pola Wilanowskie z okazji Dnia Dziękczynienia.
2.9 Okres wakacji letnich to czas wyjazdów na przeróżne obozy: stacjonarne, wędrowne,    
     kajakowe oraz szkoleniowe. Łącznie na 15 obozów wyjechało około 285 dzieci i   
      młodzieży. Wyjazdy te były również poprzedzone spotkaniem w gronie wychowawczym 
     omawiającym poszczególne obozy.



2.10  Pod koniec września obchodziliśmy 6–lecie Szkoły Przymierza Rodzin na Bielanach. Po 
      Mszy św. społeczność szkolna zaprosiła gości na różnego rodzaju atrakcje, jak: mini 

koncerty dzieci, zawody sportowe, wystawy, poczęstunki. 
2.11 W październiku odbyły się święta Szkół na Ursynowie oraz na Mokotowie również z  
       uroczystą Mszą św. oraz późniejszymi atrakcjami i niespodziankami 
2.12 W dniach 9-11 października uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze szkół Przymierza   
        oraz przedstawiciele Ośrodków uczestniczyli w przeprowadzeniu kolejnej akcji - zbiórki 
        pieniężnej w czasie Dni Papieskich jako partner Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
       W tym roku zebraliśmy kwotę ponad 105 tyś. zł. która pomogła w/w Fundacji ufundować 

stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży ze wsi i małych miast. 
2.13  25 listopada duża delegacja z Przymierza Rodzin wzięła udział w Sejmie w Konferencji 

Oświatowej z okazji 20 –sto lecia oświaty niepublicznej. Przymierze Rodzin było jednym 
ze współorganizatorów tej konferencji.

2.14 W grudniu zorganizowaliśmy kolejną Aukcje obrazów, która w sposób istotny   
       przyczyniła się do zebrania funduszy na stypendia dla dzieci i młodzieży.
2.15 Poza tym w naszych Terenowych Ośrodkach w ubiegłym roku miało miejsce ok.  134 
       spotkań dyskusyjnych i okolicznościowych, 14 seminariów oraz 22 wycieczki.

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą

 Organizator Liczba
członków

Liczba
grup

Liczba
wycho-
wawców

Obozy, miejscowość, 
(liczba uczestników)

TOPR* przy parafii 
Najświętszego Zbawiciela
Warszawa-Śródmieście

100 5 12 Zima: Poręba Wielka (53)
Lato: Ochotnica Górna(60)

TOPR przy parafii M.B 
Ostrobramskiej
Warszawa - Boernerowo

45 2 6 Zima:- Zwardoń (9)
 - Zwardoń (11)
Lato: -Bieszczady (9)
 -Mikołajewo (12) 

TOPR przy parafii 
Najczystszego Serca NMP
Warszawa-Grochów

6 1 0 -----------------------------

TOPR przy parafii Św. A. Boboli
Warszawa-Mokotów

30 1 6 Zima: Kluszkowce (18)
Lato: Piaski (26)

TOPR przy parafii Św. Jakuba
Warszawa-Ochota

72 2 6 Zima: Rytro (35)
Lato: Wąpiersk (24)
Spływ na Litwie (18)

TOPR przy parafii Tomasza 
Apostoła
Warszawa-Ursynów

50 2 9 Zima: Ropica Górna(19)
Lato: Kamienica Król.(20)
 Urle (15) 

TOPR przy parafii Świętej 
Rodziny
Warszawa-Ursus

29 1 5 Zima: Wisła (21)
Lato: Białogóra (21)

TOPR przy parafii bł. Wł. z 
Gielniowa

60 2 7 Zima :Zwardoń (17)
Lato: Smolniki (18)



-wędrowny w Bieszczadach
(9)

TOPR przy parafii Świętego 
Wawrzyńca
Kutno

20+40 1 + 1 
świetlica

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

TOPR przy parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP
Rawa Mazowiecka

16+66 Świetlica 5+ 
wolontariu
sze ok. 30 
os.

Zima :Rawa Maz.-
półkolonie
Lato: Podkowa leśna (34)

TOPR przy parafii Podwyższenia 
Krzyża
Pruszcz Gdański

24 4 -----------------------------

TOPR przy parafii
Przemienienia Pańskiego
Garwolin

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

Zarząd Przymierza Rodzin Lato: Wąpiersk (54) 
Lato:- Beskid Mały(11)
 - Podkowa Leśna (8)

* TOPR – Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin

§9 pkt. 3
Działania na rzecz pogłębiania wiary i więzi z Kościołem wyrażające się przez wspólny 
udział we Mszy Świętej, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, 
wykłady i prelekcje.
3.1.  W  styczniu  2009  odbyło  się  tradycyjne  spotkanie  świąteczne  (tzw.„opłatek”)  dla 

przedstawicieli  13  Terenowych  Ośrodków  Przymierza  Rodzin  oraz  naszych  szkół  i 
świetlic  w  którym  uczestniczyło  około  1000  osób.  Po  Mszy  Świętej  wręczane  były 
również  znaczki  i  legitymacje  Honorowym Członkom Przymierza  Rodzin,  którzy  nie 
mogli odebrać tej odznaki w ubiegłym roku na pielgrzymce w Miedniewicach.

3.2. Zamiast tradycyjnej pielgrzymki do Miedniewic, 7 czerwca miała miejsce pielgrzymka 
na Pola Wilanowskie w związku z II Dniem Dziękczynienia. 

3.3. W dniach 17-23.08.08 odbył się już kolejny formacyjny obóz dla rodzin (rodziców i 
dzieci) w Różanymstoku w którym wzięło udział 62 osób. W trakcie tego obozu była 1-
dniowa wycieczka do Wilna.

3.4.  Po  raz  kolejny  młodzież  Przymierza  Rodzin  odbyła  obóz  formacyjny,  o  charakterze 
rekolekcji w Podkowie Leśnej w dniach 22-29.08 w którym wzięło udział 8 uczestników 
oraz ksiądz.

3.5.  Dzień  Skupienia  dla  członków  Przymierza  Rodzin  zorganizowany  był  w  szkole 
Przymierza Rodzin na Ursynowie w dniu 12 grudnia 2009r. 

3.6. W Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin zorganizowano 106 spotkań połączonych 
z Mszą Świętą, 10 pielgrzymek, 12 rekolekcji i dni skupienia oraz przeprowadzono 51 
wykładów i prelekcji.

§9 pkt. 4
Praca  na  rzecz  środowiska  ze  szczególnym  uwzględnieniem  parafii  m.in.  przez 
organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie należących do Przymierza, prowadzenie 
zajęć  i  kursów  dotyczących  problematyki  religijnej,  małżeńskiej,  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 (z Ośrodkami: św. A. Boboli, św. Jakuba, św. Tomasza, 
       Najśw. Zbawiciela, M. B. Ostrobramskiej i św. Rodziny) wyjechało 23 dzieci nie 
       należących do naszego towarzyszenia . Były to dzieci z Warszawy i z Ursusa.
4.2. Wiceprezes Przymierza Rodzin Adam Pietrzak, wygłosił 91 prelekcji na tematy 
       rodzinne, wychowawcze i religijne (w Warszawie, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, 
       Garwolinie).Uczestniczył w wielu rozmowach z rodzicami w szkołach oraz na 
       spotkaniach integracyjnych w Podkowie Leśnej. Poza tym Pan Pietrzak brał udział w 
       przygotowaniu materiałów dla potrzeb konserwatoriów organizowanych przez szkołę 
       Wyższą PR. Również On oraz Przewodnicząca p. I. Dzieduszycka brali udział w 
       spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez Instytut Pro Publico Bono.
4.3   W Terenowych Ośrodkach zorganizowano 33 spotkania dotyczące tematyki religijnej, 
       małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej. 
4.4  W TOPR na Ursynowie przed Świętami Bożego Narodzenia społeczność ośrodkowa 
       zorganizowała charytatywną kawiarenkę na pomoc ubogiej rodzinie z ich terenu.
4.5   We wrześniu ubiegłego roku uruchomiliśmy w budynku świetlicy w Ursusie tzw. Klub 
       Malucha, czyli przedszkole do którego chodzi ok.12 dzieci.
4.6   Przewodnicząca – Izabela Dzieduszycka jest stałym członkiem kapituły konkursu Pro 
       Publico Bono oraz V-ce Prezesem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. 
       W dniu 11 listopada z okazji XI edycji Konkursu Pro Publico Bono delegacja Przymierza 
      Rodzin (jako pierwsi laureaci) uczestniczyła w tych uroczystościach.

§9 pkt. 5
Budowa,  organizacja  i  prowadzenie  wyższych  uczelni,  szkół,  przedszkoli  i  innych 
placówek oświatowo – wychowawczych.

5.1. W ciągu roku szkolnego trwały normalne zajęcia szkolne w naszych 9 szkołach , a także 
       w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin oraz w przedszkolu. Aktualnie w naszych 
       szkołach na Ursynowie uczy się 697 uczniów, w szkole na Bielanach 324 uczniów, w 
       szkole w Garwolinie 259 uczniów a w szkole na Mokotowie i na Kabatach – 203 
       uczniów.
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. 

 

Edukacja (szkoły)

Szkoły Struktura Ilość studentów 
/
uczniów

Nauczyciele
(etaty)

Dodatkowe
informacje

Szkoła Wyższa PR
ul Grzegorzewskiej 
10 Warszawa

Studia licencjackie:
Turystyka
Studia zaoczne:
Pedagogika, 
Turystyka, Filologia 
Polska, Historia 
Geografia, 
Studia podyplomowe:

- dzienni-22
- zaoczni-148
- podyplomowi – 
132
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
- 55

15 prac. 
naukowych 
na pełnych 
etatach 
1 na ½ 
etatu

-Najlepsza warszawska 
Niepubliczna Uczelnia 
Licencjacka w 
rankingu 
Rzeczpospolitej i 
Perspektyw w 2009 r.



Humanistyczne, 
Przedszkolne, WOS, 
Wychowanie do życia 
w Rodzinie, Przyroda, 
Pedagogika z 
Dydaktyką

Umowy o 
dzieło:
Ok.150 os.

- Czwarte miejsce w 
Polsce w tej kategorii.

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

5 klas 99 0-pełnych 
etatów, 
33-niepełne

Liceum zajęło w 2009 
r. 15 m. w rankingu 
Perspektyw wśród 
liceów 
Olimpiada j. 
angielskiego – 1 
laureatka

Gimnazjum im. 
Jana Pawła II
ul. Grzegorzewskiej 
10 Warszawa

12 klas 248 23-pełne
34- 
niepełne

- Konkurs geogr.-4 laureatów, 
 2 finalistów
- konkurs fiz.-1 finalista
- konkurs hist.-2 laureatów
- olimpiada matem.-2 
 laureatów
- konkurs WOS-1 laureat,2 
 finalistów
- konkurs inform. -1 finalista
- konkurs j. niem.- 2 
 laureatów,9 finalistów
- konkurs Edukacji 
Obywatelskiej – 3 laureatów

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

17 klas 350 53 pełne,
19- 
niepełnych

Laureatka konkursu 
polonistycznego

Szkoła Podstawowa 
nr.2 PR im. ks. Jana 
Twardowskiego
ul. Racławicka 14
Warszawa

 11 klas 165 24-pełne, 
5- 
niepełnych

- finalista konkursu 
 przyrodniczego
- udział uczniów w 
konkursach kuratoryjnych i 
międzyszkolnych (2 etap)

Gimnazjum nr. 2 
PR im. Ks. Jana 
Twardowskiego
ul. Wąwozowa 28
Warszawa

3 klasy 39 5- pełne,
7- 
niepełnych

- szkoła uznana za szkołę 
sukcesu przez OKE 
(porównanie wyniku 
egzaminu zew. naszych 
uczniów w kl. 6 i 3 
gimnazjum)
- uczeń klasy 2 w kadrze 
narodowej (jazda konna)

Szkoła Podstawowa 
nr.3 PR
ul. Nocznickiego 7
Warszawa

16 klas 286 30-pełnych
12-
niepełnych

-1 finalista Konkursu j. 
polskiego 
- 1 finalista Konkursu 
matematycznego

Gimnazjum nr.3 PR
Ul. Nocznickiego 7
Warszawa

3 klasy 38 2-pełne
4- 
niepełne

-1 finalista Olimpiady 
j. niem.
- 1 laureatka olimpiady 
biol.
-7,9 miejsce w Polsce 
w Konkursie j. ang.

Liceum 
Ogólnokształcące 

7 klas 177 14- pełne,
12 – 

Szkoła uznawana za 
najlepszą w powiecie i 
jedną z najlepszych w 



PR
ul. Staszica 11
Garwolin

niepełnych regionie siedleckim.
Najlepszy wynik maturalny 
w regionie siedleckim i w 
powiecie garwolińskim

Gimnazjum 
PR
Ul. Staszica 11 
Garwolin

3 klasy 81
2- pełne, 
20 
-niepełnych

I miejsce pod względem 
wyników z egzaminu 
gimnazjalnego na terenie 
Delegatury Siedleckiej i w 
powiecie garwolińskim.

Przedszkole
ul. Kulczyckiego 16
Warszawa

2 grupy 41 6 – pełne
5-niepełne

 Przedszkole prowadzi 
zerówkę, oraz różne 
zdjęcia dodatkowe. 
Cieszy się dużym 
zainteresowaniem na 
swoim terenie

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

doszkalanie nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych. 

Stowarzyszenie  Przymierze  Rodzin  co  roku wspiera  finansowo działalność  naszych szkół 
poprzez fundowanie stypendiów, doszkalanie nauczycieli czy też zakup potrzebnych pomocy 
dydaktycznych. Służą temu organizowane przez nas bale charytatywne, pikniki oraz aukcje 
obrazów. Również pieniądze zebrane z 1 % podatku od osób fizycznych w znaczny sposób 
wzmocniły fundusze poszczególnych szkół. 

Beneficjent Sponsor Kwota ogólna / zł.

Wyższa Szkoła PR Przymierze Rodzin

inni sponsorzy pozyskani 
przez PR

21 125,40

95 435,40

SP, Gimnazjum, LO na 
Ursynowie

Przymierze Rodzin 81 399,92

Liceum w Garwolinie Przymierze Rodzin 33 555,30
SP i Gimnazjum nr 2 na 
Mokotowie i Kabatach

Przymierze Rodzin 74 862,90

SP nr.3 na Bielanach Przymierze Rodzin 56 914,20
Przedszkole Przymierze Rodzin  141,00

§9 pkt. 7
Kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i pobudzanie 
aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności.

7.1. Organizowanie w każdej szkole Święta Szkoły, które wyzwala ogromną aktywność ze 
       strony rodziców, dzieci i nauczycieli.
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 Krzyżowej, różańca, adoracja Najśw. Sakramentu, prowadzenie      
      Koronki do Miłosierdzia Bożego, uczestnictwo w działalności świetlicy, zaangażowanie   
      w rodziny wielodzietne poprzez udzielanie pomocy charytatywnej (pomoc żywnościowa i 
      materialna), budowanie Grobu Pańskiego oraz ołtarza na Boże  Ciało, pomaganie w  
      przeprowadzeniu odpustu parafialnego, czynny udział we Mszach  Świętych i spotkaniach 
      formacyjnych. W Świetlicy w Kutnie wychowawczynie  doprowadziły do Chrztu   
      Świętego jak i do I Komunii Świętej kilkoro dzieci.
      Również w niektórych Ośrodkach zorganizowano tzw. ”śpiewanki „patriotyczne z okazji 
      11 listopada, uroczyście obchodzono Dzień Matki, Dzień Ojca, Jasełka , brano  udziału w 
      akcji propagandowej 1% dla świetlicy, rozprowadzano świece Caritas i znicze. 
      W grupach starszych młodzież 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 pieniężnej podczas akcji w Dniach Papieskich 
      9-11.10.2009 r. zorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

§9 pkt. 8
Organizowanie imprez dobroczynnych.

Imprezy dobroczynne

Rodzaj imprezy Data Orientacyjna liczba 
uczestników

Zysk w zł.

XI Bal na Politechnice 
Warszawskiej

Styczeń 2009 700  10 760 zł

Festyn – XII Piknik
u pp. Zanussich

Maj 2009 700  29 090 zł

Aukcja obrazów Grudzień 2009 150  76 150 zł.

Nasze imprezy typu bal czy piknik mają również na celu tworzenie i integrację środowiska 
życzliwego działaniu naszego Stowarzyszenia.
Również 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 należy do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

8/ Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
9/ Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała nr 1 z dnia 12.02.2009



Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Ośrodków 
zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 2 z dnia 12.02.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin nie wyraża zgody aby po rozwiązaniu TOPR przy 
parafii św. Jana Kantego w Legionowie, które nastąpiło w dniu 12.02.2009 w dalszym ciągu 
używana była nazwa Przymierze Rodzin.

Uchwała nr 3 z dnia 12.02.2009

W związku z inicjacją grupy przy parafii bł. Władysława z Gielniowa, Zarząd Stowarzyszenia 
Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o powołaniu TOPR przy parafii  bł.  Władysława z 
Gielniowa.

 Uchwała nr 4 z dnia 12.02.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podjął  uchwałę  o  przedstawieniu  Walnemu 
Zebraniu  kandydatur  do  nadania  tytułu  Honorowego  Członka  Przymierza  Rodzin  dla 
wszystkich osób przedstawionych Zarządowi.

Uchwała nr 5 z dnia 12.02.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o przedstawieniu Walnemu 
Zebraniu następujących zmian w statucie:

Dopisanie  do  §29,  czyli  do  zakresu  działania  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo  – 
programowego następującego pkt.
9)  przyjmowanie  rezygnacji  od członków Zarządu z ich członkostwa w Zarządzie  w 
ciągu kadencji i wybór nowych członków Zarządu na ich miejsce .
§34
Dotychczasową treść §34 oznaczyć jako ust. 1 czyli:

1. W  skład  Zarządu  wchodzi  18-20  członków  rzeczywistych  wybranych  w  tajnym 
głosowaniu oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza. Zarząd 
ma prawo dokooptować dalszych członków w liczbie  nie  większej niż 1/5 ogólnej 
liczby wybranych członków.

Dodać ust. 2 o treści:
2. W szczególnych przypadkach członkowie Zarządu mogą zrezygnować w trakcie 

kadencji  ze  swojej  funkcji.  W  przypadku  rezygnacji  członka  Zarządu 
przedstawionej  Zarządowi  na  piśmie,  najbliższe  Walne  Zebranie  przyjmuje 
rezygnację i może dokonać wyboru nowego członka Zarządu. 

Uchwała nr 6 z dnia 12.02.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  podejmuje  uchwałę  o skróceniu  ks.  Mariuszowi Barzałowi  okresu 
wymaganego do stania się członkiem rzeczywistym Przymierza Rodzin.

Uchwała nr 7 z dnia 12.02.2009



Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podejmuje  uchwałę  o  następującym  podziale 
pieniędzy z rezerwy 1%;
10 000,00zł – dofinansowanie działalności szkół nr 2 PR
- 1 450, 00 zł – wsparcie fin. dla p. A.Kułach – Kierowniczki świetlicy w Ursusie
- 518,73 zł – dofinansowanie turnieju siatkarskiego zorganizowanego w ubiegłym roku 
 przez wychowawców
11 968,73 zł - razem

Uchwała nr 8 z dnia 28.02.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podejmuje  uchwałę  o  zaproponowaniu  ks. 
Mariuszowi Barzałowi uczestnictwo w Zespole ds. Ośrodków.

Uchwała nr 9 z dnia 23.03.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o dokooptowaniu do swojego 
składu pp. Ewę Szlubowską oraz Marię Kowalską. P. Ewa Szlubowska będzie piastowała 
stanowisko jednoosobowe ds. znajdywania sponsorów , a p. M. Kowalska dołączy do Zespołu 
ds. Świetlic.

Uchwała nr 10 z dnia 23.03.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podejmuję  uchwałę  o  podziale  rezerwy  z  1% 
podatku za 2007 r. w kwocie 9 639,10 w następujący sposób:
6 000,00 – dla Szkół nr 2 PR
3 639,10 – dla Świetlicy w Kutnie

Uchwała nr 11 z dnia 23.03.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bilansu oraz 
sprawozdania finansowego za rok 2008. 

Uchwała nr 12 z dnia 23.03.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podjął  uchwałę  o  zatwierdzeniu  sprawozdania 
merytorycznego za rok 2008.

Uchwała nr 13 z dnia 23.03.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin zgodnie z § 38 p. 8 statutu podejmuje uchwałę o 
przyjęciu spadku od znajomego p. Korbońskiego.

Uchwała nr 14 z dnia 19.XI.2009

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wydzielenie 
z rezerwy 5 tys. zł. na Klub Młodzieżowy na Ursynowie.

Uchwała nr 15 z dnia 19.XI.2009

Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o podziale  pieniędzy z 1% podatku od os. 



fizycznych za 2008 r. zgodnie z przedstawioną propozycją przez Prezydium.

Uchwała nr 16 z dnia 19.XI.2009

Zarząd  Stowarzyszenia  Przymierze  Rodzin  podejmuje  uchwałę  o  nadanie  tytułu  Członka 
Honorowego ks. Januszowi Godziszowi oraz ks. Stefanowi Kośnikowi.

Uchwała nr 17 z dnia 19.XI.2009

Zarząd  Przymierza  Rodzin  podejmuje  uchwałę  o  przyjęciu  w  formie  darowizny  domu  i 
działek w Podkowie Leśnej przy ul. Jeża 18/22

 10/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu 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 2009.

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 2009.

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)
 = 113 821,65 zł.
 c/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu 
 Stowarzyszenia = Członkowie Zarządu pracują społecznie
 d/ udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężnych = 0
 e/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – PKO SA
 = 156 671,15 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 – 339 933,76 zł. 



 
14/  Informacja  o  rozliczeniu  Stowarzyszenia  z  tytułu  ciążących  zobowiązań 
podatkowych, a także 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 niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.


