
Sprawozdanie z działalności Fundacji PTSR za 2021 rok. 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: Fundacja PTSR 

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

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

d. aktualny adres do 
korespondencji: 

ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa 

e. adres poczty elektronicznej: biuro@fundacja.ptsr.org.pl;  

f. data wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

08.04.2019 

g. numer KRS: 000 780 592 

h. statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

383053436000000 

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

Scholastyka Śniegowska – Prezes 
Sylwia Więsek-Smolińska – Wiceprezes – do 31.03.2021 

j. 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, 

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 
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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, 

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: 

1.Projekt „Patient 360 Summit” , którego celem było  
przygotowanie planu działań w zakresie podnoszenia 
świadomości na temat badań klinicznych; 
2.Konferencja on-line na temat „Krajobraz stwardnienia 
rozsianego na świecie i w Polsce”. Celem było nakreślenie 
najpilniejszych potrzeb i wypracowanie celów i planów 
wspólnego działania miedzy różnymi interesariuszami na 
rzecz poprawy sytuacji chorych na SM; 
3. 4.Dwukrotna pomoc w zakupie leku Ocrevus dla Agaty 
Taworskiej; 
5.Webinar „Szczepienie osób z SM przeciw Covid-19”, 
którego celem było wyjaśnienie konieczności szczepień; 
6.kampania edukacyjna „SyMfonia serc”, której celem 
jest podnoszenie świadomości na temat SM; 
7.Kampania „Zapytaj o SM” ma na celu budowanie 
świadomości społeczeństwa na temat rzutowo – 



postępującej postaci SM oraz roli otwartej komunikacji z 
lekarzem na temat SM;  
8.Cykl webinarów dla pacjentów z SM, prowadzone przez 
doświadczone pielęgniarki neurologiczne pt „Spotkania z 
SM. Celem ich jest edukacja pacjentów z SM; 
9.Dwa webinary „SM a sprawy kobiece”, których celem 
jest przekazanie informacji kobietom z SM 
podstawowych informacji na temat zagadnień 
uroginekologicznych; 

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

 

Fundacja PTSR uzyskała fundusze na działania statutowe 
w wyniku podpisanych umów z: 
1.Merck Healthcare KGaAZ – umowa na realizację 
projektu „Patient 360…..” kwota: 5.400 zł; 
2.Merck Sp. zoo – umowa na realizację projektu 
„Krajobraz….” kwota: 10.00 zł; 
3.Novartis Poland – umowa na realizację projektu 
„Krajobraz…. kwota: 25.000 zł; 
4.Agata Taworska – pomoc w zakupie leku – 15.222 zł; 
5. Agata Taworska – pomoc w zakupie leku – 15.069 zł; 
6.Merck Sp. zoo – umowa na realizację webinaru „ 
Szczepienie osób z SM przeciw Covid-19”  – 20.000 zł; 
7.Bayer Sp.zoo – umowa na realizację „SyMfonii serc” –  
kwota 30.000 zł; 
8. Novartis Poland Sp. zoo – umowa na realizację 
kampanii edukacyjnej „Zapytaj o SM” – kwota 156.000 zł; 
9.Sanofi-Aventis SP. zoo – umowa na cykl webinarów 
„Spotkania z SM” – umowa na kwotę: 10.500 zł;  
10.Merck Sp. zoo – umowa na dwa webinary „SM a 
sprawy kobiece” – kwota: 15.000 zł; 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości 1 szt. 

Uchwała nr 1/Zarząd Fundacji PTSR/2021 w 
sprawie planowania działań na 2021 rok. 

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 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Fundacja uzyskała przychody w wysokości 314 641,00 zł, 
w tym: 
- Darowizny od osób fizycznych w wysokości 35 641,00 zł 
(forma płatności przelew) 
- Darowizny od osób prawnych w wysokości 279 000,00 zł 
(forma płatności przelew). 
 

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.: 

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



tak, prowadzi nie, nie prowadzi 

b. informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 
według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego: 

Nie dotyczy 

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

Nie dotyczy 

d. procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego  
z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 

Nie dotyczy 

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

a. realizację celów statutowych: Kwota 164 016,67 zł – całość zrealizowana w formie 
przelewów 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

Kwota 5 565,00 zł – całość zrealizowana w formie 
przelewów 

c. działalność gospodarczą: 0,00 zł 

d. pozostałe: Koszty finansowe kwota 246,87 zł – całość 
zrealizowana w formie przelewów 
Koszty operacyjne kwota 7 591,45 zł – całość 
zrealizowana w formie przelewów 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

2 

b. liczba  osób zatrudnionych 
w fundacji z podziałem na 
zajmowane stanowiska: 

1 – umowa zlecenie – prowadzenie księgowości 
oraz dokumentacji płacowej za 2021 rok. 
2- umowa zlecenie – wykonywanie prac 
biurowych związanych z prowadzeniem Fundacji 
PTSR i realizacją projektów. 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

Nie dotyczy 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 41 951,99 zł, w tym:  

a. wynagrodzenia: 41 951,99 zł 

b. nagrody: Nie dotyczy 

c. premie: Nie dotyczy 

d. inne świadczenia: Nie dotyczy 

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

Nie dotyczy 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  

a. wynagrodzenia: Nie dotyczy 



b. nagrody: Nie dotyczy 

c. premie: Nie dotyczy 

d. inne świadczenia: Nie dotyczy 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

a. wynagrodzenia: Nie dotyczy 

b. nagrody: Nie dotyczy 

c. premie: Nie dotyczy 

d. inne świadczenia: Nie dotyczy 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

41 951,99 zł 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: Nie 
dotyczy 

  

b. pożyczkobiorca: Nie 
dotyczy 

  

c. warunki przyznania pożyczki: Nie 
dotyczy 

  

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

Nie 
dotyczy 

  

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 PTSR przechowywane są 
wyłącznie na rachunku bankowym w ING Bank Śląski S.A 
 
Fundacja PTSR nie prowadzi kasy. 
 
Saldo na dzień 31.12.2021 wyniosło 158 841,33 zł 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

Fundacja PTSR w 2021 roku nie nabyła obligacji. 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

Fundacja PTSR w 2021 roku nie nabyła udziałów  ani akcji. 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 

a. wysokość kwot 
wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

Fundacja PTSR w 2021 roku nie nabyła nieruchomości 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

Nie dotyczy 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

Fundacja nie nabyła środków trwałych. 



20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

Wartość aktywów wyniosła 158 842,25 zł 

21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

Zobowiązania wyniosły 13 374,35 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 2021 roku, Fundacja nie realizowała działalności 
zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

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

Na dzień 31.12.2021 rok zobowiązania wobec 
budżetu wynosiły 6 136,85 zł 

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

Fundacja PTSR zobowiązana jest do składania 
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 dotyczy 

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 dotyczy 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

W 2021 roku, w Fundacji PTSR nie były 
przeprowadzane kontrole. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 


