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Sprawozdanie Fundacji PTSR 
z działalności za rok 2020 

 

 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

 nazwa fundacji:  Fundacja PTSR 

 siedziba fundacji: ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa 

 adres fundacji: ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa 

 aktualny adres fundacji do korespondencji: ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa 

 adres poczty elektronicznej: 

s.sniegowska@fundacja.ptsr.org.pl,  

s.wiesek-smolinska@fundacja.ptsr.org.pl 

 data wpisu w KRS: 08.04.2019 

 numer KRS: 0000 780 592 

 statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 38305343600000 

 dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja): 

Scholastyka Śniegowska – Prezes  

Sylwia Więsek-Smolińska - Wiceprezes 

 określenie celów statutowych fundacji: 

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi 

niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły one nadal 

w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju a w szczególności: 

1. Tworzenie warunków do organizowania bezpośredniej pomocy tej grupie osób, 

2. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na tworzenie otwartych i pozytywnych 

postaw społecznych oraz respektowanie praw osób o których powyżej, 

3. Informowanie i promowanie praw przysługujących obywatelom w zakresie równego 

traktowania np. w miejscu pracy, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej itd., 

4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, sportowej i zawodowej tej 

grupy osób, 

5. Tworzenie warunków do pełnej ich integracji ze społeczeństwem, 
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6. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych na temat SM i 

niepełnosprawności oraz starszych - wszystkich grup społecznych, 

7. Wspieranie i promowanie wszystkich rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają 

zjawiskom wykluczającym ze społeczeństwa grupę osób opisaną powyżej, 

8. Wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań 

służących przeciwdziałaniu chorobom i niepełnosprawnościom, 

9. Wspieranie działań, mających na celu rozwój medycyny i dziedzin pokrewnych dla poprawy 

zdrowia i kondycji grup o których mowa, 

10. Rozwijanie współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń między instytucjami, organizacjami i 

osobami fizycznymi realizującymi podobne do Fundacji cele oraz realizowanie wspólnych 

projektów, 

11. Tworzenie warunków i promowanie działań mających na celu umacnianie więzi 

międzyludzkich w UE i całym świecie. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania: 

1. Bezpośrednie organizowanie różnorakiej pomocy takiej jak: lecznicza i rehabilitacyjna  a także  

pomocy socjalnej i prawnej, 

2. Współdziałanie, wspieranie, zawieranie partnerstw z innymi podmiotami, przede wszystkim 

ze Stowarzyszeniem PTSR oraz innymi organizacjami pozarządowymi, których cele są zbieżne 

z celami Fundacji, 

3. Udzielanie wsparcia o charakterze rzeczowym, organizacyjnym lub  finansowym w różnych 

formach takich jak: darowizny, nieodpłatne świadczenia, pożyczki, ponoszenie określonych 

kosztów i wydatków na rzecz PTSR oraz innych organizacji pozarządowych mających zbieżne z 

Fundacją cele,  

4. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem jak osoby chore, z niepełnosprawnościami i starsze, 

5. Czynne uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz inicjowanie rozwiązań prawnych i 

systemowych,  

6. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia, 

opieki społecznej, ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

fizycznymi, które pracują dla dobra i na rzecz osób chorych, z niepełnosprawnościami i 

starszych, 

7. Inicjowanie i współpracę z mediami, 

8. Współpracę ze specjalistami, instytucjami, innymi organizacjami pozarządowymi poza 

granicami kraju oraz zawieranie partnerstw, 
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9. Współpracę międzynarodową  na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury, wymiany informacji, 

pomocy społecznej, 

10. Inicjowanie, uczestnictwo i wspomaganie działalności naukowej i badawczej, 

11. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie kampanii społecznych: edukacyjnych i 

informacyjnych, 

12. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie imprez kulturalnych, sportowych i naukowych w 

kraju i poza granicami, 

13. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie konferencji, spotkań, odczytów, warsztatów, 

14. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie tworzenia filmów edukacyjnych, 

15. Inicjowanie, realizowanie i wspomaganie działalności oświatowej i wydawniczej ciągłej oraz 

jednorazowej, 

16. Udział w projektach realizowanych przez inne podmioty mające  cele zbieżne z celami 

Fundacji, 

17. Prowadzenie strony internetowej oraz współpraca z innymi komunikatorami komunikacji 

elektronicznej, 

18. Prowadzenie telewizji internetowej, 

19. Promowanie celów i działań Fundacji w środkach masowego przekazu. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

Fundacja PTSR wspólnie z Oddziałami PTSR w całej Polsce, przeprowadziła szereg debat – paneli – 

warsztatów – spotkań przeznaczonych dla osób chorych na SM, ich rodzin oraz wszystkich 

zainteresowanych problematyką stwardnienia rozsianego: 

-   debaty edukacyjne pod nazwą „Zobaczyć niewidocznych – zatrzymać progresję w SM” odbyły się we    

Wrocławiu,   Gliwicach, Białystoku, Radomiu. 

 projekt edukacyjny skierowany do kobiet z SM a planujących urodzenie dzieci „Być mamą z SM” jest 

projektem kontynuowanym od 2019 roku. W ramach projektu, odbyło się kilka spotkań, warsztatów w 

różnych miastach Polski. Zarówno spotkania jak i webinaria były bardzo dobrze przyjęte; 

 2 webinaria ze specjalistami i firmą 90.consulting, których celem było przybliżenie leczenia SM w 

czasie pandemii; 

 Współpraca projektowa „Porozmawiajmy o progresji w SM” miała na celu podnoszenie świadomosci 

na temat progresji SM z położeniem nacisku na postać wtórnie postępującą. Kierowana była do 

osób, które już od dłuższego czasu chorują na SM i które będą musiały zmierzyć się z 

konsekwencjami przejścia SM w postać postępujacą; 

 Włączenie się Fundacji PTSR w obchody Światowego Dnia SM pod hasłem „SM - Więzi, kontakty, 

relacje”. Z powodu pandemii, wszystkie działania związane z obchodami – odbywały się on- line. 
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Wspólnie z PTSR w ciągu tygodnia, zaprezentowano: plakaty, spoty, infografiki, banery, spoty, 

napisano kilka artykułów tematycznych. Materiały wizualne prezentowane były na Facebooku 

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jak również na stronie www.sdsm2020.ptsr.org.pl, 

która w całości poświęcona była obchodom; 

 W 2020 roku, PTSR obchodziło 30.lecie swojego istnienia. Fundacja PTSR bardzo mocno włączyła 

się obchody. Ze względu na pandemię i niemożność spotkania się bezpośredniego, na FB, na 

stronie PTSR prezentowane były materiały podsumowujące działalność PTSR: infografiki, banery, 

spoty, artykuły w SM Expresie i inne. Prezydent RP objął patronatem honorowym obchody 30.lecia 

PTSR; 

 Fundacja włączyła się w emitowanie SM Express. Wydanych zostało 6 emisji gazety, ponieważ od 

kwietnia, z powodu pandemii, ukazywała się wyłącznie w pdf na stronie www.ptsr.org.pl; Gazeta, 

często jest jedynym łącznikiem ze światem i środowiskiem osób chorych na SM. 

 Fundacja wydała broszurę na temat rzutów w SM. Broszura trafiła do wszystkich Oddziałów PTSR 

oraz do biblioteki PTSR; 

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:  

Fundacja uzyskała fundusze na działania statutowe w wyniku podpisania umów: 

NOVARTIS Investmens umowa na realizację działań projektowych…………..kwota  31 000,00 zł 

/umowa podpisana w 2019, śroki finansowe otrzymane w 2020/, 

BIOGEN POLAND Sp. z o.o. umowa na realizację działań projektowych …… kwota 20 000,00 zł 

SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o. umowa na realizację działań…………………….kwota 38 200,00 zł 

MERCK Sp. z o.o. umowa na realizację działań………………………………....kwota 12 000,00 zł 

/środki finansowe otrzymane w 2021/, 

     NOVARTIS Investmens umowa na realizację działań…………………………..kwota 15.000,00 zł   

     MERCK Sp. z o.o. umowa na realizację działań………………………… ……..kwota 15 000,00 zł 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić) 

Uchwała 1/Zarząd Fundacji PTSR/2020 w sprawie w sprawie planowania działań na rok 2020 

Uchwała 2/Zarząd Fundacji PTSR/2020 w sprawie przystąpienia do Rady Organizacji Pacjenckich 

przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w analizowanym okresie 

sprawozdawczym w ilości 2 szt. 

 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 

http://www.sdsm2020.ptsr.org.pl/
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jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew): 

Fundacja osiągnęła przychody (dotacje od osób prawnych) w wysokości 107 200,00 zł. Cała kwota 

została przekazana w formie przelewu. 

 

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń. 

 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

 informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

nie, nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 

na: 

 realizację celów statutowych kwota 102 226,59 zł, wszystkie koszty zostały poniesione w 

formie przelewu. 

 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

 łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: Fundacja w 2020 roku nie zatrudniała osób na 

podstawie umowy o pracę. 

 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji:  

Fundacja w 2020 roku wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 

17 181,86 zł. 

 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji, 

Fundacja w 2020 roku nie wypłaciła wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji. 

 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

13. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

W 2020 roku z tytułu umów cywilnoprawnych Fundacja poniosła koszty w wysokości 17 181,86 zł. 
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14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

Fundacja w 2020 roku nie udzieliła osobom fizycznym i prawnym pożyczek. 

 

15. Dane o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku 

rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku 

rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce: 

Środki finansowe Fundacji przechowywane są wyłącznie na rachunku bankowym w ING Banku 

Śląskim S.A. 

Saldo na dzień 31.12.2020 r wyniosło 8 999,62 zł. 

Fundacja nie prowadzi kasy. 

 

16. Dane o wartości nabytych obligacji:  

Fundacja w 2020 roku nie nabyła obligacji. 

 

17. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek: 

Fundacja w 2020 nie nabyła udziałów oraz akcji. 

 

18. Dane o nabytych nieruchomościach:  

Fundacja w 2020 roku nie nabyła nieruchomości. 

 

19. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:  

Fundacja w 2020 roku nie nabyła pozostałych środków stałych. 

 

20. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

     Aktywa trwałe kwota 0,00 zł, 
 

     Aktywa obrotowe kwota 15 246,89 zł, 
     W tym: 

 - należności krótkoterminowe z tytułu wpłaconych zaliczek kwota 6 247,27 zł 
 - środki na rachunkach bankowych kwota 8 999,62 zł 

 

21. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 
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    Zobowiązania kwota 7 000,00 zł, 
    W tym: 

- zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców kwota 7 000,00 zł 
 

22. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności: 

w 2020 r. Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: 

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wobec budżetu wynosiły 0,00 zł 

 

24. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: 

Fundacja zobowiązana jest do składanie deklaracji: 

- CIT-8, PIT-4R 

 

25. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: NIE 

 

26. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 

wskazaniem daty i kwoty operacji: NIE 

 

27. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli 

była – to należy wskazać organ kontrolujący oraz wyniki kontroli:  

W 2020 roku w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole. 

 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji 


