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1/ Nazwa 
STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN 

(Organizacja Pożytku Publicznego) 
   
 
HISTORIA PRZYMIERZA RODZIN  
 
Po wprowadzeniu stanu wojennego , działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

jak i innych  organizacji została zawieszona. Powstał jednak pomysł, aby rozszerzyć tworzenie 
takich grup dziecięcych i młodzieżowych jakie były w KIK-u i przenieść tę ideę do parafii. Z 
jednej strony miało to spowodować rozprzestrzenienie się działalności, przekroczenie barier 
dzielących dość zamknięte, inteligenckie środowisko Klubowe od wielu innych grup społecznych 
Kościoła warszawskiego. Z drugiej strony tworzenie grup przy parafiach miało je uchronić od 
bezpośredniego wpływu zmiennej polityki władz komunistycznych. W ten sposób narodziło się 
Przymierze Rodzin. Sama nazwa pojawiła się w 1983 roku i szybko przyjęła się w nowo 
tworzących się parafialnych grupach. Pierwsze Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin powstały w 
Warszawie przy parafii Św. Stanisława Kostki, gdzie wtedy działał bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
w Falenicy oraz przy parafii Najśw. Zbawiciela. W szczytowym okresie Przymierze liczyło 25 
ośrodków w sześciu miastach. 

Po odzyskaniu wolności w 1989 roku ruchy katolickie w Polsce mogły zacząć jawną, 
publiczną działalność, dlatego też Przymierze Rodzin zostało zarejestrowane w 1990 roku jako 
stowarzyszenie i ma od tej pory osobowość prawną. Z tego wynikają liczne korzyści, takie jak 
możliwość posiadania oficjalnej siedziby, uzyskiwania dofinansowań od organów państwowych i 
samorządowych, ale także pewne obowiązki, jak np. konieczność dostosowania organizacji 
obozów do przepisów oświatowych. Ogromnym wyzwaniem nowych czasów, jest możliwość 
prowadzenia szkół. 

Intensywnie rozwijającą się dziedziną działalności Przymierza są świetlice środowiskowe dla 
dzieci i młodzieży, prowadzone przez Przymierze Rodzin przy finansowym wsparciu władz 
lokalnych. Obecnie funkcjonują świetlice w Rawie Mazowieckiej, Kutnie i Ursusie.  

 
W uznaniu działalności Przymierza Rodzin, a w szczególności za stworzenie Szkoły na 

Ursynowie, Przymierze otrzymało w 1999 roku z rąk premiera Buzka pierwszą nagrodę (ex 
aequo z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu) w konkursie Pro Publico Bono za najlepszą 
inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-99.  

 
 
Kalendarium 
1982-83 - Powstanie ruchu i pierwszych ośrodków Przymierza Rodzin 
1986-89 - Nabycie i rozbudowa Domu Przymierza Rodzin im. Stefana Korbońskiego 
                 w Podkowie Leśnej 
1990 - Rejestracja Stowarzyszenia 
1993 - Podjęcie uchwały o budowie Szkoły na Ursynowie w Warszawie 
1996 - Ustanowienie Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego patronem Przymierza Rodzin 
    -  Rozpoczęcie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Przymierza  
            Rodzin w Garwolinie (obecnie liceum i gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida) 
1997 - Rozpoczęcie działalności Szkoły im. Jana Pawła II na Ursynowie 
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1999 - Beatyfikacja Edmunda Bojanowskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
    - Przyznanie Przymierzu Rodzin nagrody Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę     
            obywatelską dziesięciolecia 1989-99 
2000 - Pielgrzymka młodzieży z Przymierza na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu 
2001 - Powstanie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie 
    - Powstanie świetlic w Rawie Mazowieckiej i w Kutnie 
2002 - Dołączenie do Przymierza szkoły z ul. Biedronki – obecnie Szkoły Podstawowej 
            i Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie 
2003 - Powstanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jerzego Popiełuszki na   
            Bielanach w Warszawie 
2004 - Powstanie przedszkola na Ursynowie w Warszawie  

   - Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego 
2006 - Otwarcie świetlicy środowiskowej w Ursusie w Warszawie 
2009 - Otwarcie Klubu Malucha w Ursusie w Warszawie 

 
2/ Siedziba i adres 
UL. NOWOGRODZKA 51, 00-695 WARSZAWA   
Tel. 22 625 51 05,    22 621 29 33  
www.przymierze.org.pl      e-mail:przymierze.rodzin@free.ngo.pl 
 
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 
Prezydium 
       Przewodnicząca Zarządu 
1. Dzieduszycka Izabela  

Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Formacyjnych 
2.  Pietrzak Adam  

Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Młodzieży 
3. Ginter Michał  
       Skarbnik 
4.    Hofman Tadeusz  
       Sekretarz 
5 .   Kiełczewska Maria-Magdalena  
       
 Członkowie Prezydium 
6.    Ossolińska Maria  
7.    Gromnicki Marcin  
 
Członkowie Zarządu 
 8.   Barzał Mariusz – zrezygnował z funkcji podczas kadencji 
 9.   Bejnar Bejnarowicz Marta  
 10. Błaszczyk Maciej  
 11. Czeranowska Jastrzębska Hanna  
 12. Gmitrzak Magdalena  
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 13. Grabowska Szlubowska Ewa  
 14. Makowska Maria  
 15. Jonak Jacek  
 16. Kowalska Maria  
 17. Urmańska Wanda  
 18. Wiśniewski Adam  
 19. Wiśniewska Iwona  
 20. Witkowski Franciszek  
 21. Wojtkowski Krzysztof  
 22. Ziołkowski Krzysztof  
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej 

1. Koter Marta – Przewodnicząca 
2. Kosewska Alicja  
3. Krynicka Teresa  
4. Siekierska-Szarejko Władysława  

 
 
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 2010. 
/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 
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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 placówkach tych organizowany i promowany jest wolontariat młodzieżowy jako 
wartościowa forma kształtowania postaw i osobowości. 

W roku 2009 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 10 lat). 

 
Świetlica Przymierza Rodzin w roku 2010 obejmowała opieką ponad 30 dzieci w wieku 

od 5-17 lat. Oprócz kierowniczki i wychowawczyni pracowali tam również wolontariusze oraz 
młodzież z rodzin Przymierza Rodzin. 
Świetlica prowadziła swoje zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 13-17. 
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 ok. 75 godzin 
lekcyjnych. Po południu dzieci otrzymywały posiłek, częstokroć pierwszy tego dnia. 

W ramach zajęć dzieci miały możliwość chodzenia raz w tygodniu na basen oraz na zajęcia 
sportowe. 

Dzieci które potrzebowały pomocy zaopatrywane były w odzież, przybory szkolne, 
podręczniki.  

W lutym, podczas ferii zimowych 38 dzieci brało udział w zimowisku w Kutnie (15-19 
02.2010), na przełomie czerwca i lipca w półkoloniach w świetlicy, a od 11-24 lipca wyjechały na 
obóz wypoczynkowo – turystyczny do Wlenia. Z wymienionych form wypoczynku skorzystało 
ponad 50 dzieci i młodzieży. 

Podczas roku szkolnego zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych następujące wycieczki: 
do Płocka – gdzie zwiedzały Starówkę i ZOO, do Kłodawy- do kopalni soli, do Częstochowy, 
Gostynia, Olsztyna, oraz do lasów koło Raciborza w celu zwiedzenia szkółki leśnej.  

W minionym roku dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowywały następujące 
uroczystości: Dzień Matki, Dzień Ojca, Jasełka. W maju nasza Świetlica brała udział w III 
prezentacji świetlic środowiskowych z terenu  Kutna, zajmując tym razem trzecie  miejsce. 

 Dzieci w ciągu roku uczestniczyły  w adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadziły 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, oraz brały udział we Mszach Świętych pierwszo-piątkowych. 
Czworo dzieci przyjęło Sakrament Chrztu i I Komunii Świętej. 

Dzieci ze świetlicy wraz z rodzicami i wychowawcami przyjechały na tradycyjne spotkanie 
opłatkowe Przymierza Rodzin w Warszawie w dniu 17 stycznia, natomiast 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 10 lat). 
 
W ciągu roku 2010 Świetlica w Rawie Mazowieckiej realizowała trzy programy skierowane do 
dzieci i młodzieży: 

1. Program Wychowawczy Świetlicy Środowiskowej 
2. Program Profilaktyczny pomocy psychologicznej w zakresie przeciwdziałania  

alkoholizmowi i narkomanii połączony z zajęciami socjoterapeutycznymi 
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3. Program edukacyjny „Świat i jego tajemnice” finansowany przez polską Fundację  
Dzieci i Młodzieży oraz Fundację PZU 

 Praca prowadzona była w trzech grupach wychowawczych; dwie grupy dzieci ze szkoły 
podstawowej i jedna grupa młodzieży gimnazjalnej. 

W omawianym okresie  z powyższej oferty programowej skorzystały 53 osoby. 
W świetlicy pracuje na pełen etat kierowniczka-pedagog, 3 wychowawców, każdy w wymiarze 

niecałego etatu oraz psycholog. 
 
Godne dostrzeżenia działania w 2010 roku to: 

− udział społeczności Świetlicowej w spotkaniu opłatkowym Przymierza Rodzin 
w Warszawie 17 stycznia 2010, połączone z wieczorowym zwiedzaniem Starówki, 

− 19 stycznia spotkanie z Eiko Tamaru obywatelką Japonii połączone z warsztatami 
orygami, 

− 15-26 lutego ferie zimowe  z ciekawym programem i wyjazdami na basen do Skierniewic 
oraz wycieczką do Warszawy na program „Na ścieżkach wiary”, 

− 4 marca spotkanie z Karolem Spansa, muzułmaninem, który przeszedł na wiarę 
chrześcijańską 

− 29 marca wielkanocne spotkanie społeczności świetlicowej- Droga Krzyżowa 
− 31 maja Piknik Rodziny, impreza integracyjna dla rodzin, 
− 13 czerwca udział społeczności świetlicowej w pielgrzymce Przymierza Rodzin do 

Miedniewic   
− 24 czerwca uroczyste, plenerowe zakończenie pracy wolontariuszy 
− 28 czerwca - 9 lipca wakacje  pod  hasłem „Wakacje ze Świetlicą” z wycieczkami do 

Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Wieliczki dla dzieci z ostatnich klas szkoły 
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej, dla młodszych dzieci wycieczka do Nieborowa, 
Żelazowej Woli i Niepokalanowa. 

− 12-23 lipca półkolonia dla 30 osobowej grupy dzieci, z zajęciami terenowymi 
i kąpieliskiem nad Zalewem. 

− 17 października, Rodzinna Niedziela - dzień z Przymierzakami 
− 17 grudnia, uroczystość 10-lecia działalności Świetlicy, z udziałem Biskupa Józefa 

Zawitkowskiego, władz samorządowych miasta i Zarządu Przymierza Rodzin 
− 20 grudnia, wigilia społeczności świetlicowej według polskiej tradycji. 

 
 Przy Świetlicy działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu Przymierza Rodzin, który 

w minionym roku skupiał 22 wolontariuszy. Głównym zadaniem wolontariuszy było udzielanie 
pomocy w nauce języka angielskiego i matematyki, a także wspomaganie pracy wychowawców 
przy zajęciach ogólnorozwojowych i organizacji imprez oraz uroczystości. W pracę edukacyjną 
zaangażowanych było w Świetlicy również czterech nauczycieli tzw. wolontariuszy 
pedagogicznych. 

Placówka nasza realizowała w 2010 roku również Program pracy z rodziną, którego 
głównym celem było podnoszenie kompetencji wychowawczych, wzmocnienie więzi rodzinnych, 
udzielanie wsparcia psychospołecznego w kryzysach rodzinnych. 

Comiesięczne spotkania warsztatowe, wspólne wyjazdy, pielgrzymka a także świąteczne 
spotkania pozwoliły umacniać rodzinę i aktywizować społecznie rodziców.  
 
Świetlica Środowiskowa w Rawie Mazowieckiej zorganizowała również w dniach 12-24 

lipca 2010 roku obóz młodzieżowy dla 20 osobowej grupy młodzieży z terenów dotkniętych 
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powodzią z Gminy Słubice, z miejscowości Świniary, Sady, Piotrkówek, Juliszew, Rybaki 
Wiączemin Polski. 

Akcja pomocy powodzianom była prowadzona w lipcu 2010 (warzywa, ziemniaki, proszki do 
prania i inne środki chemiczne), a w październiku i listopadzie 2010 roku (owoce, artykuły 
spożywcze, 12 ton węgla).    
 

 
1.3 Świetlica Przymierza Rodzin w Warszawie-Ursusie (działa 4½ roku). 
 
 

I. W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2010 r.  świetlica objęła: 
- 48 uczniów szkół podstawowych i 22 uczniów gimnazjów oraz 15 dzieci przedszkolnych. 

W Świetlicy pracuje 2 wychowawców na pełnym etacie oraz psycholog na ½ etatu. 
Świetlica pracowała 5 dni w tygodniu: od godz. 8.oo do 13.oo odbywały się  zajęcia Klubu 

Malucha do którego zapisane były przedszkolaki, a od godz.13.oo do 19.oo zajęcia świetlicowe 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 

W Klubie Malucha (dla dzieci 3-5 letnich) były zajęcia o charakterze dydaktyczno- 
wychowawczym, natomiast w świetlicy funkcjonowały koła zainteresowań, takie jak: plastyczne, 
teatralne, muzyczne, komputerowe, sportowe, rekreacyjne. 

Była też konieczność pomocy indywidualnej podczas odrabiania lekcji jak również nauki 
języków obcych. Dzieci i młodzież miały sesje z psychologiem, warsztaty rozwoju osobistego 
oraz spotkania społeczności świetlicowej.   

W tym okresie przeprowadziliśmy akcję - Zima w Mieście, spotkanie wielkanocne, 
pożegnanie roku szkolnego – niedzielny piknik dla lokalnej społeczności, oraz akcję - Lato 
w Mieście. 
 

II. Działania realizowane w okresie od 01 września do 31 grudnia 2010 r. objęły  
- 35 uczniów szkół podstawowych, 25 uczniów gimnazjów i liceów oraz 14 dzieci 
przedszkolnych. 

Podobnie jak w powyższym okresie świetlica pracowała przez  5 dni w tygodniu od godziny 
8.oo do 13.oo (Klub Malucha – przedszkole) i od godziny 13.oo do 19.oo (Świetlica dla dzieci i 
młodzieży szkolnej) jak również  zajęcia miały podobny charakter. 

Wydarzeniami w tym czasie były: spotkanie opłatkowe dla rodziców i gości oraz zbiórka 
pieniędzy z okazji Dnia Papieskiego. 
 
 III) Instytucje i osoby współpracujące: to przede wszystko Wolontariusze (udzielali korepetycji 
oraz prowadzili zajęcia komputerowe i muzyczne). Natomiast współpracowaliśmy z pedagogami 
szkolnymi, kuratorem rodzinnym oraz Urzędem Dzielnicy Ursus, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
Włochy i Biurem Edukacji m. st. Warszawy. 
 
 Informacje dodatkowe 

Nasza świetlica cieszy się uznaniem rodziców i dzieci. W swoich wypowiedziach wskazują 
oni kilka szczególnie ważnych dla nich aspektów: rodzinna atmosfera, indywidualny kontakt z 
każdym wychowankiem i rodzicem, zaangażowanie wychowawców w rozwiązywanie zarówno 
problemów osobistych, jak i budowanie relacji społecznych w grupie. 

Wychowanie  w duchu chrześcijańskim, atmosfera życzliwości, okazjonalne i świąteczne 
spotkania rodzinne, podczas których uczymy się celebrowania wielkich wydarzeń i wspólnego 
przebywania, zabawy, pracy. Spotkania, podczas których nie jednej osobie płyną łzy wzruszenia i 
które jeszcze długo potem wszyscy wspominają. 
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Dużym uznaniem wśród lokalnej społeczności cieszą się zimowe i letnie półkolonie dla dzieci 
i młodzieży, pełne przygód, niespodzianek, wypraw i zdrowej rekreacji. Niektórzy rodzice i 
wolontariusze włączyli się w pomoc świetlicy poprzez udzielanie wsparcia w bieżących pracach 
naprawczych, organizowaniu zaplecza materiałów potrzebnych do realizacji niektórych zajęć i 
projektów.   

Mamy również nadzieję, że organizowany przez nas w czerwcu, piknik rodzinny, stanie się 
dorocznym miejscem spotkań nie tylko społeczności świetlicowej, ale też innych mieszkańców 
naszej parafii. Sposobnością do poznania się, wspierania oraz organizowania innych lokalnych 
inicjatyw poszerzających zakres działalności świetlicy i przynoszących dobro ludziom. 

Za wszystko, co udało się zrobić i za to, co będzie możliwe do zrobienia w przyszłości, 
dziękujemy Bogu i ludziom, którzy sercem są razem z nami. 
 
 
1.4 Przedszkole Przymierza Rodzin na Ursynowie (działa 7 rok). 
 
Liczba grup – 2  
Liczba Przedszkolaków – 39 
Liczba zatrudnionych osób – 14, w tym 9 etatowych 

W przedszkolu realizowany był program wychowania „Odkryjmy Montessori raz 
jeszcze…” opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori. Dzięki niemu dzieci 
uczestniczyły  w specyficznych zajęciach pracy własnej, podczas których korzystały z pomocy 
rozwojowych opracowanych przez Marię Montessori lub nauczycieli z naszego przedszkola. 
Dotyczyły  one zagadnień edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczej, kształcenia 
zmysłów oraz praktycznych ćwiczeń dnia codziennego.  

Dla najstarszych dzieci prowadzimy roczne przygotowanie do szkoły („zerówka”). 
Wszystkie przedszkolaki objęte są diagnozą logopedyczną. Te, które potrzebują uczestniczą 
w zajęciach logopedycznych dwa razy w tygodniu. Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci: j. 
angielski, rytmika, gimnastyka, plastyka, zajęcia kulinarne i szachy.  

 
Ważne wydarzenia: 
- jasełka 
- bal karnawałowy 
- wyprawa do lasu kabackiego 
- wycieczka do Łazienek Królewskich 
- Dzień Matki i Ojca 
- zabawy w parku na Polach Mokotowskich 
- dwudniowy wyjazd indiański 
- wycieczka do ZOO i wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu 
- rodzinny piknik w Żabieńcu 
- wyjście do Teatru Guliwer 
- tydzień kulturowy 
- mikołajki ( własnoręczne przygotowanie upominków) 
- kolędowanie 
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§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 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne (tzw.„opłatek”) dla 

przedstawicieli 14 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin oraz naszych szkół i świetlic w 
którym uczestniczyło około 1200 osób. Po Mszy Świętej wręczane były przez Arcybiskupa 
Kazimierza Nycza znaczki i legitymacje Honorowym Członkom Przymierza Rodzin aż 43 
osobom (duchownym oraz świeckim). Również nasi pomocnicy wychowawców otrzymali 
dyplomy ukończenia kursu szkoleniowego.  

2.2 17 stycznia miał miejsce już XII 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 (m. in. 
Marszałek Sejmu – Pan Bronisław Komorowski z Małżonką, Pani Prezydent Warszawy 
– Hanna Gronkiewicz-Waltz z Małżonkiem, Pan Krzysztof Zanussi). 

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 185 dzieci i młodzieży wyjechało w góry na 10 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 – Programowe 
Przedstawicieli Przymierza Rodzin, na którym dokonano wyboru nowych członków Komisji 
Rewizyjnej w związku że śmiercią jej Przewodniczącego oraz po raz czwarty zatwierdzono 
listę osób, którzy zostali Członkami Honorowymi naszego Stowarzyszenia. Rozmawiano też 
o istotnych sprawach dotyczących całego Przymierza, łącznie z podjęciem uchwały o 
przystąpieniu do nowenny dotyczącej nauczania Jana Pawła II (przed Jego beatyfikacją). 

2.6  W marcu br. został rozstrzygnięty Konkurs na dyrektorów w szkołach na Ursynowie 
w wyniku którego zostały mianowane na dyrektorów dotychczasowe osoby, czyli: p. Hanna 
Łączyńska – na Dyr. Szkoły Podstawowej, Paweł Głowacki – na Dyr. Gimnazjum, oraz Piotr 
Bejnarowicz – na Dyr. LO.  
Równolegle do przeprowadzanego konkursu, Prezydium Zarządu ponownie powierzyło 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 – Pani Marzannie Rymsza- 
Leociak oraz stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 – Pani Mirosławie Piaseckiej-Galas. 

2.7 25 kwietna kwietnia odbył się VIII Konkurs Teatralny Przymierza Rodzin oraz Sekcji Rodzin 
KIK. Uczestniczyło w nim 7 grup, a sam konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno dzieci, młodzieży jak również ich rodziców i dziadków. 

2.8 8 maja odbył się XIV Dobroczynny Piknik w Laskach u pp. Zanussich, w którym 
uczestniczyło około 1000 osób, jak zwykle mile spędzając niedzielne popołudnie, na 
zabawach, rozmowach, grach oraz poczęstunku. 

2.9 30 maja zorganizowaliśmy po raz pierwszy koncert charytatywny w Filharmonii Narodowej. 
Wykonawcami byli: Urszula Cuvellier – sopran, solistka opery z Paryża, Andrzej 
Głowienka – tenor, solista z mediolańskiej  La Scali oraz Karol Radziwonowicz – fortepian. 
Koncert był entuzjastycznie  odebrany przez publiczność, a cały dochód w wysokości ok. 18 
tysięcy złotych został przeznaczony na pomoc dla powodzian. 
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2.10 6 czerwca, to dzień beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszko, to zarazem było radosne przeżycie 
dla całego Przymierza Rodzin, a głównie naszego Zespołu Szkół na Bielanach, bowiem 
Szkoła ta ma za patrona Księdza Jerzego. 

2.11 13 czerwca odbyła się tradycyjna piesza pielgrzymka do Miedniewic. Jest to coroczna 
ogólnoprzymierzowa uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele naszych Ośrodków 
oraz Świetlic. Na zakończenie, po Mszy Świętej  kolejni wychowawcy otrzymali tytuł 
Wybitnego Wychowawcy Przymierza Rodzin. 

2.12  Okres wakacji letnich to czas wyjazdów na przeróżne obozy: stacjonarne, wędrowne, 
kajakowe oraz szkoleniowe. Łącznie na 14 obozów wyjechało około 260 dzieci i młodzieży. 
Wyjazdy te były również poprzedzone spotkaniem wychowawców z koordynatorami, podczas 
którego omawiano poszczególne obozy. W sierpniu odbył się coroczny obóz formacyjny dla 
rodzin w Bronowicach w którym uczestniczyło 28 osób. W ramach obozu odbyła się 
pielgrzymka do Tyńca oraz wycieczka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

2.13  1 sierpnia nasz Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin w Pruszczu Gdańskim obchodził 20-
lecia istnienia. Na uroczystość tę przyjechało wielu „przymierzaków” z tego okresu.  

2.14 W październiku odbyły się święta Szkół na Ursynowie, na Bielanach oraz na Mokotowie. W 
szczególnie uroczysty sposób święto to obchodzone było na Mokotowie, bowiem Szkoła ta 
obchodziła 20-lecie swojego istnienia.  

2.15  W dniach 8-10 października uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze szkół Przymierza oraz 
przedstawiciele Ośrodków i Świetlic uczestniczyli w przeprowadzeniu kolejnej akcji - 
zbiórki pieniężnej w czasie X Dni Papieskich jako partner Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. W tym roku zebraliśmy rekordową kwotę – około 113 tys. zł. która pomogła 
w/w Fundacji ufundować stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży ze wsi i małych miast.  

2.16  27 listopada uczestniczyliśmy w Szkole w Garwolinie w uroczystości nadania jej imienia C. 
K. Norwida. Było to wydarzenie nadzwyczaj wzniosłe w którym brała udział cała społeczność 
szkolna oraz przedstawiciele; miasta, powiatu, kuratorium, duchowieństwa, Zarządu 
Przymierza a także przedstawiciele dyrekcji innych naszych szkół.  

2.17 W grudniu została zorganizowana  kolejna Aukcja obrazów, która w sposób istotny 
przyczyniła się do zebrania funduszy na stypendia dla dzieci i młodzieży.  

2.18  Poza tym w naszych Terenowych Ośrodkach w ubiegłym roku miało miejsce ok. 110 
spotkań dyskusyjnych i okolicznościowych 45 wycieczek oraz 2 seminaria. 

 
 

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą 
 
 

Organizator 
Liczba 
członkó

w 

Liczba 
grup 

Liczba 
wycho- 

wawców 

Obozy, miejscowość, 
(liczba uczestników) 

TOPR* przy parafii 
Najświętszego Zbawiciela 
Warszawa-Śródmieście 

95 3 10 Zima: Muszyna (50) 
Lato: Bachotek (30) 

TOPR przy parafii M.B 
Ostrobramskiej 
Warszawa - Boernerowo 

50 2 5 Zima: Wielka Racza (9) 
          Koninki  (10) 
Lato: spływ rzeką Pilawą (10) 
 Kamienica Królewska (15)  

TOPR przy parafii Najczystszego 
Serca NMP 
Warszawa-Grochów 

5 1 0 ----------------------------- 
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TOPR przy parafii Św. A. Boboli 
Warszawa-Mokotów 

75 1 4 Zima: Koninki   (18) 
Lato: Jura Krakowsko-
Częstochowska (23) 

TOPR przy parafii Św. Jakuba 
Warszawa-Ochota 

79 2 8 Zima: Tylicz (17) 
Lato: Udziejek (26) 
 

TOPR przy parafii Tomasza 
Apostoła 
Warszawa-Ursynów 

50 2 10 Zima: Koszarawa Bystra(19) 
           Zwardoń ( 14) 
Lato: 
- spływ Brdą (20) 
- Miechucino  (14)  

TOPR przy parafii Świętej 
Rodziny 
Warszawa-Ursus 

26 1 4 Zima: Korbielów (12) 
Lato: wędrowny Dębnik-
Ojców-Kraków (12) 

TOPR przy parafii bł. Wł. z 
Gielniowa 

55 2 10 Zima: Koninki (23) 
          Wielka Racza (13) 
Lato: 
- spływ na rzece Drawa (18) 
-Łękuk Mały (25) 

TOPR przy parafii Świętego 
Wawrzyńca 
Kutno 

53 1 + 
świetlica 

2  Zima: Kutno- półkolonie (38) 
Lato: Wleń (40) 
 - Kutno  półkolonie (18) 

TOPR przy parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
Rawa Mazowiecka 

14 1+ 
świetlica 

5+ ok. 30 
wolonta-
riuszy  

Zima :Rawa Maz.-półkolonie (50) 
Lato: półkolonie z wycieczkami  do 
Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, 
Niepokalanowa (50) 
- półkolonie dla dzieci powodzian 
(30) 

TOPR przy parafii Podwyższenia 
Krzyża 
Pruszcz Gdański 

24 4 0 ----------------------------- 

TOPR przy parafii 
Przemienienia Pańskiego 
Garwolin 

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

TOPR  przy parafii Św. Jozafata 14 1 4 Lato:  Brok (13) 
 

TOPR przy par. Św. Mateusza 
Ap. i Ew.  (Białołęka) 

14 1 1 Lato: Podkowa Leśna (9) 

Zarząd Przymierza Rodzin    Lato: Wąpiersk (29) 
Lato: Beskid Mały-Gibasówka 
(14) 
 

* TOPR – Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin 
 
Istotną rolę w procesie wychowawczym w naszych Ośrodkach spełniają wychowawcy 
i pomocnicy wychowawców. Są to młodzi ludzie: licealiści i studenci, którzy przeszkoleni na 
naszych kursach roztaczają całoroczną opiekę nad grupami dzieci i młodzieży jako 
WOLONTARIUSZE. 
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§9 pkt. 3 
Działania na rzecz pogłębiania wiary i wi ęzi z Kościołem wyrażające się przez wspólny 
udział we Mszy Świętej, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, 
wykłady i prelekcje. 
3.1. W styczniu 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne (tzw. „opłatek”) dla 

przedstawicieli 14 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin oraz naszych szkół i świetlic w 
którym uczestniczyło około 1200 osób. Po Mszy Świętej wręczane były aż 43 osobom 
(duchownym i świeckim) znaczki i legitymacje Honorowym Członkom Przymierza Rodzin.   

3.2. W dniu 6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce beatyfikacja ks. Jerzego 
Popiełuszki. Było to wielkie przeżycie religijne dla członków Przymierza Rodzin, a 
szczególnie dla społeczności szkolnej z Bielan, bowiem ich szkoła nosi imię ks. J. 
Popiełuszki.  

3.3  13 czerwca tradycyjnie odbyła się piesza pielgrzymka do Miedniewic, skupiająca całe rodziny 
z naszych Ośrodków oraz przedstawicieli świetlic. Po zakończeniu Mszy świętej kolejne 4 
osoby z naszej młodzieży otrzymało znaczek i tytuł Wybitnego Wychowawcy Przymierza 
Rodzin. 

3.4. W dniach 16-22.08.10 odbył się już kolejny formacyjny obóz dla rodzin (rodziców i dzieci) w 
Bronowicach  w którym wzięło udział  28 osób.  

3.5. Dzień Skupienia dla członków Przymierza Rodzin zorganizowany był w szkole Przymierza 
Rodzin na Ursynowie w dniu 4 grudnia 2010 r.  

3.6. W Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin zorganizowano 111 spotkań połączonych z 
Mszą Świętą, 10 pielgrzymek, 9 rekolekcji i dni skupienia oraz przeprowadzono 63 wykłady i 
prelekcje. 

 
§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. Tomasza, Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, św. Rodziny oraz Świetlicami z Kutna i Rawy Mazowieckiej) wyjechało 90 
dzieci nie należących do naszego Stowarzyszenia . Były to dzieci z Warszawy, Ursusa, Kutna, 
Rawy Mazowieckiej oraz z Gminy Słubice.  

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 24 spotkania dotyczące tematyki religijnej, 
małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej.  

4.4  Od 1½ roku pomagamy rodzinom z Ursusa, poprzez otworzenie w budynku świetlicy 
przedszkola, czyli Klubu Malucha, do którego chodzi 14 dzieci.  

4.5  Przewodnicząca – Izabela Dzieduszycka jest stałym członkiem kapituły konkursu Pro Publico 
Bono oraz V-ce Prezesem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono.  
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§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 668 uczniów, w szkole na Bielanach 331 uczniów, w szkole 
w Garwolinie 260 uczniów a w szkole na Mokotowie i na Kabatach – 222 uczniów. Godne 
odnotowania jest prowadzenie już trzeci rok przez naszą Szkołę Wyższą Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, cieszącego się dużym zainteresowaniem.  

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. Odbyły 
się cztery spotkania  podczas których między  innymi  omawiano kwestie związane z : 
nowym nadzorem pedagogicznym, współpracą z rodzicami, o zimowych igrzyskach szkół 
Niepublicznych w Witowie, czy też studiach podyplomowych dla nauczycieli. 

 5.3  Rok 2010 był rokiem  w którym kończyła się kadencja dyrektorów w szkołach na Ursynowie, 
Mokotowie i Bielanach. Zarząd Przymierza Rodzin zdecydował się (zresztą zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami) przeprowadzić konkurs otwarty na dyrektorów trzech szkół na 
Ursynowie , w wyniku którego zostali mianowani na 5 lat dyrektorzy, którzy dotychczas 
piastowali to stanowisko. Natomiast przedłużenie kadencji (na 5 lat) otrzymały 
dotychczasowe dyrektorki szkół na Mokotowie i Bielanach.  

 
Edukacja (szkoły) 

 

Szkoły Struktura 

Ilość 
studentów 

/ 
uczniów 

Nauczyciele 
(etaty) 

Dodatkowe 
informacje 

Szkoła Wyższa 
Przymierza Rodzin 
ul. Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

 
Studia zaoczne: 
Pedagogika, 
Turystyka, 
Filologia  
Polska, Historia 
Geografia,  
 
Studia 
podyplomowe: 
Przedszkolne, 
WOS, 
Wychowanie do 
życia w 
Rodzinie, 
Przyroda, 
Humanistyczne, 
Pedagogika z 
Dydaktyką,  
Historia, Język 
polski z Historią, 
Socjoterapia, 
Pedagogika. 
 

 
zaoczni - 
145 
 
podyplomo
wi - 316 
 
Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku - 55 

14 prac. 
naukowych na 
pełnych etatach,    
 
1 na ½ etatu, 
 
ok.150 os.- na 
Umowy o dzieło 
 

- Najlepsza warszawska 
Niepubliczna Uczelnia 
Licencjacka w rankingu 
Rzeczpospolitej i Perspektyw 
w 2010 r. 
- Trzecie miejsce w Polsce w 
tej kategorii . 
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Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

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

4 klasy 75 1-pełen etat,  
30-niepełnych 

-  31 m. w Warszawie  w rankingu 
Perspektyw  wśród liceów 
- Finalistka LXI Olimpiady 
Matematycznej  

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

11  klas 226 19-pełnych  
30 – niepełnych  

Ogólnopolska Olimp. Matem.- 3 
laureatów, 3- finalistów, 
Konkurs Matem. – 2 finalistów, 
Konkurs Polonistyczny – 2 laureatów, 
Wojew. Konkurs J. Niem.- 2 
laureatów, 16- finalistów 
Ogólnopolski Konkurs J.Niem. -7 
finalistów,  
Konkurs Geograf. – 3 finalistów 
Konkurs WOS – 1 laureat, 2 finalistów 
Konkurs Chemiczny – 2 laureatów 
Konkurs Inform. LOGIA  – 1 laureat 
Konkurs Polonistyczny – 1 laureat, 1 
finalista 
Konkurs Fizyczny – 1 laureat 

Szkoła Podstawowa 
nr 112 Przymierza 
Rodzin im. Jana 
Pawła II 
ul. Grzegorzewskiej 
10, Warszawa 

18  klas 367 45-  pełnych, 
17 - niepełnych 

Konkurs Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego – 3 
uczniów przeszło do etapu 
wojew. 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 Przymierza 
Rodzin 
im. ks. Jana 
Twardowskiego 
ul. Racławicka 14, 
Warszawa 

 11  klas 164 25-pełnych, 
11- niepełnych 

- 7 miejsce w Zimowych Igrzyskach 
Szkół Niepub.( klasyfikacja 
generalna) 
- Wyróżnienia w konkursach 
międzyszkolnych (np. 
ortograficznym) 
- Konkurs Warszawska Syrenka 
-Tenis stołowy- mistrzostwo 
Mokotowa 
- przygotowanie i udział w 
programie  współpracy z Domem 
Spokojnej Starości 

Gimnazjum nr 2 
Przymierza Rodzin 
im. ks. Jana 
Twardowskiego 
ul. Wąwozowa 28, 
Warszawa 

4  klasy 58 3- pełne, 
10- niepełnych 

- Udział w programach 
edukacyjnych takich jak: 
przyrodniczy,  historyczno-literacki, 
teatralny. 

Szkoła Podstawowa 
Przymierza Rodzin 
nr 3 im. ks. Jerzego 
Popiełuszki 
ul. Nocznickiego 7, 
Warszawa 

16   klas  
 

292 38-pełnych 
14 -niepełnych 

 - Ogólnopol. Olimp. z j. angielskiego 
„OLIMPUS” - 9 laureatów 
- Ogólnopol. Konkurs j. angielskiego 
„FOX ”- 3 os. z wynikiem  b. dobrym 
- Egzamin Cambridge- 22 os. najlepszy 
wynik  
- Ogólnopol. Konkurs Matematyczny 
„MAT”, - 2 os. drugie miejsca 
- Ogólnopol. Konkurs Matematyczny 
„PINGWIN”- 2 laureatów 
- Ogólnopol. Konkurs Matematyczny 
„PANDA”- 2 laureatów 
- Ogólnopol. Konkurs Matematyczny 
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„OLIMPUS”- 3 laureatów 
- Uczestnictwo w konkursach matem 
takich jak: „ALFIK”, KANGUR 
MATEM., „TORUS” - z b. dobrymi 
wynikami 
- Uczestnictwo Konkursach 
Przyrodniczych i ekonomicznych 
”MNISZEK”, , ŚWIETLIK” - z b. 
dobrymi wynikami 
- Mistrzostwa Bielan- 1 m. w biegach 
przełajowych 
- XLIV Warszawska Olimp. Młodz. – 
2 m. w biegach przełajowych 
- Uczestnictwo w różnych kategoriach 
Konkursów tenisowych na Bielanach z 
wieloma b. dobrymi wynikami 
- Rodzinny Piknik Caritas- 1 i 2 m. w 
turnieju szachowym 
- Uczestnictwo w Konkursach 
narciarskich- z b. dobrymi wynikami 
- Warszawska Liga Szkół Niepubl. w 
kat. „Trampkarzy” – 1 miejsce 
- Zimowe Igrzyska Szkól Niepubl. 
(biegi) – srebrny medal 

Gimnazjum nr 3 
Przymierza Rodzin 
im. ks. Jerzego 
Popiełuszki 
ul. Nocznickiego 7, 
Warszawa 

3 klasy 39  7- pełnych 
14 -niepełnych 
 

- Kurator. Konkurs  z J. Polskiego – 
finalista 
 - Kuratoryjny Konkurs z Biologii –  
laureat   
- Kuratoryjny Konkurs  z J ęzyka 
Niemieckiego- finalista 
- Udział uczniów w projektach – projekt 
Wilanów oraz projekt z IPN ”Opowiem 
ci o wolnej Polsce” 
 - 19 miejsce w rankingu „Życie 
Warszawy” NAJLEPSZYCH  SZKÓŁ 
STOLICY  

Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące 
im. C. K. Norwida  
ul. Staszica 11, 
Garwolin 

7  klas 180 18 – pełnych 
12 – niepełnych 
5 – umów 
zlecenia 

Najlepsze wyniki egzaminu 
maturalnego w regionie. W rankingu 
„Perspektyw’ 
− 96 m. w kraju wśród LO 
− 64 m. w kraju ( wyniki matury) 
− 23 m. w woj. mazowieckim 

Gimnazjum 
im. C. K. Norwida 
ul. Staszica 11, 
Garwolin 

3 klasy 
 

80 
 

5- pełnych,  
20 –niepełnych 
7 – umów 
zlecenie 

Najlepsze wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w regionie. 

Przedszkole 
Przymierza Rodzin 
ul. 
 Kulczyńskiego 16, 
Warszawa 

2 grupy 39 9 – pełnych, 
5-niepełnych 
 

Przedszkole prowadzi zerówkę, 
oraz zajęcia dodatkowe, jak: 
 j. angielski, rytmika, 
gimnastyka, plastyka, zajęcia 
kulinarne, szachy. Przedszkole 
prowadzone jest metodą Marii 
Montessori.  
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§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. Pieniądze zebrane z 1 % podatku od osób fizycznych również w znaczny sposób 
wzmocniły fundusze poszczególnych szkół. W roku 2010 zebraliśmy 208 692,50 z 1% podatku od 
osób fizycznych za 2009 rok. 

 
Beneficjent Sponsor Kwota ogólna / zł. 

Wyższa Szkoła PR Przymierze Rodzin 
 

inni sponsorzy pozyskani przez PR 

53 787,90 
 

52 550,00 
SP, Gimnazjum, LO na 

Ursynowie 
Przymierze Rodzin 53 857,30 

 
Liceum w Garwolinie Przymierze Rodzin 20 799,60 

 
SP i Gimnazjum nr 2 na 
Mokotowie i Kabatach 

Przymierze Rodzin 31 847,50 

SP nr.3 na Bielanach Przymierze Rodzin             55 993,50 
 
§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, jak również pomoc młodzieży: wychowawców i 
studentów podczas balu na Politechnice.  

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, udzielanie pomocy 
żywnościowej, rzeczowej oraz materialnej rodzinom wielodzietnym. Budowa Grobu 
Pańskiego oraz ołtarza na Boże  Ciało, czynny udział we Mszach  Świętych i spotkaniach 
formacyjnych. W Świetlicy w Kutnie wychowawczynie doprowadziły do Chrztu Świętego jak 
i do I Komunii Świętej 4 dzieci. Również w niektórych Ośrodkach zorganizowano tzw. 
”śpiewanki patriotyczne” z okazji 11 listopada, uroczyście obchodzono Dzień Matki, Dzień 
Ojca, Jasełka, brano udział w akcji propagandowej 1% dla świetlicy. W grupach starszych 
młodzież przejmowała odpowiedzialność za grupę poprzez opracowanie programu  
większości zajęć i wycieczek. Kształtowanie wśród naszych uczestników świadomości 
apostolskiej owocuje wysoką aktywnością społeczną oraz empatią  na innych ludzi i ich 
problemy. 

7.4      Współuczestniczenie w kweście pieniężnej podczas akcji w Dniach Papieskich 
        8-10.10.2010 r. zorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z roku na 

rok obserwujemy  coraz większą aktywność wśród  naszych członków i  rodzin szkolnych 
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podczas kwestowania na stypendia dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W tym roku 
zebraliśmy rekordowa sumę – ponad 113 tys. zł.  

7.5   Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w naszych trzech szkołach w Warszawie 
odbyła się zbiórka pieniężna przeznaczona na pomoc ludziom dotkniętym powodzią. 
Zebraliśmy ok. 21 tys. zł., które  przekazaliśmy naszej Świetlicy w Rawie Mazowieckiej. 
Świetlica w lipcu zorganizowała 2 tygodniowy obóz dla 20 osobowej grupy dzieci z Gminy 
Słubice, oraz zajęła się pomocą rzeczową (zakup węgla, artykułów chemicznych), warzyw 
oraz ubrań dla rodzin z tej Gminy.  

 
§9 pkt. 8 
Organizowanie imprez dobroczynnych. 
 

Imprezy dobroczynne 

Rodzaj imprezy Data 
Orientacyjna liczba 

uczestników 
Dochód w zł. 

XII Bal na Politechnice 
Warszawskiej 

Styczeń 2010 700  Ok. 300 zł 

Festyn – XIII Piknik 
u pp. Zanussich 

Maj 2010 800   Ok.19 000 zł 

Koncert charytatywny w 
Filharmonii Narodowej 

Maj 2010 800 Ok. 18 000 zł 

Aukcja obrazów Grudzień 2009 150   Ok. 51 000 zł. 
 
Nasze imprezy: bal i piknik mają również na celu tworzenie i integrację środowiska życzliwego 
działaniu naszego Stowarzyszenia. 
Każda ze  szkół,  jak co roku, zorganizowała wewnętrzny piknik z okazji  swojego  Święta.  
 
§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 10.02.2010 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o zwróceniu się do Walnego 
Zebrania o nadanie tytułu Członka Honorowego następującym osobom: Renata Namysłowska, 
Wojciech Bazarnik, Piotr Jackowski, Teresa Jaworowska, Władysława Szarejko, Michał Kruś, 
Wojciech Rzewuski, Paweł Głowacki, Teresa Krynicka. 
Uchwała nr 2 z dnia 10.02.2010 
Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o powołaniu TOPR przy parafii św. Jozafata na 
Powązkach. 
Uchwała nr 3 z dnia 25.03.2010 
Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o przekazaniu 5 tyś. zł z rezerwy 1% podatku za 
2008 r. do Szkoły Wyższej PR na kampanię reklamową. 
 Uchwała nr 4 z dnia 25.03.2010 
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Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o podziale pozostałych pieniędzy z 
1% podatku za 2008 r. w następujący sposób: 
- 2000, 00 zł. – Świetlica w Rawie Mazowieckiej 
- 2000,00 zł. – Świetlica w Kutnie 
- 1 108, 05 zł – Świetlica w Ursusie 
Uchwała nr 5 z dnia 25.03.2010 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bilansu za rok 
2009 i stratę w wysokości 31 254,19 zł. należy pokryć z funduszu statutowego Przymierza 
Rodzin. 
Uchwała nr 6 z dnia 25.03.2010 
Zarząd  Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu  sprawozdania finansowego za 
rok 2009.  
Uchwała nr 7 z dnia 25.03.2010 
Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania 
merytorycznego za rok 2009. 
Uchwała nr 8 z dnia 25.03.2010 
Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o powołaniu nowego TOPR przy parafii św. 
Mateusza Ap. i Ew. przy ul. Ostródzkiej 172 na Białołęce. 
Uchwała nr 9 z dnia 25.03.2010 
Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o rozwiązaniu TOPR przy parafii NMP Matki 
Kościoła w Otrębusach. 
Uchwała nr 10 z dnia 21.10.2010 
Zarząd Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o podziale pieniędzy z 1% podatku od os. 
fizycznych za 2009 r. w kształcie zaproponowanym  przez Prezydium. 
 
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 2010. 
 
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 2010. 
12/ 
a/ Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu: 

− Sekretarz Stowarzyszenia - ¾ etatu 
− Kasjer i jednocześnie osoba do pomocy w prowadzeniu sekretariatu - ½ etatu 
− Osoba zajmująca się szukaniem sponsorów oraz organizacją imprez charytatywnych - ½ 

etatu 
− Osoba zajmująca się pisaniem wniosków o dofinansowania, pomocą przy organizacji 

imprez, rozliczaniu obozów, pomocą przy prowadzeniu sekretariatu - ½ etatu 
 
 

 b/ łączna kwota wynagrodzeń (płace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ZUS  
= 103 815  zł. 
 c/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu  
     Stowarzyszenia = Członkowie Zarządu pracują społecznie 
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 d/ udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężnych = 0 
 e/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – PKO SA 

 = 167 980,59 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 stronie 1. 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 oraz z Urzędu Miasta na Uniwersytet III Wieku w kwocie – 
543 531,32 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 – pozytywna opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010. 
 


