
 
 

Warszawa 22.09.2022 r.  

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „To ma sens” za rok 2021. 

 

Stowarzyszenie „To ma sens” 

Adres siedziby: ul. Lasek Brzozowy 11 lok 11, 02-792 Warszawa. 

Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 17.06.2009 r. 

Numer KRS: 0000331638. 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Joanna Hereta-Çetin - prezes 

Sylwia Sawicka – wiceprezes 

Dariusz Filipiak – wiceprezes 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia osób chorych, 

niepełnosprawnych realizowana przez świadczenie pomocy osobom chorym i ich rodzinom w 

procesie leczenia chorób i prowadzenia rehabilitacji. 

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel między innymi poprzez: 

1) działalność charytatywną; 

2) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością; 

3) promocję i organizację wolontariatu; 

 

W 2021 roku Stowarzyszenie „TO MA SENS” zrealizowało:  

 

A. projekt aquaterapii  

„Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” - w dwóch ratach.  

W/w projekt – mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów.  

 

Jak zawsze nasz projekt miał na celu wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością poprzez 

zaktywizowanie zarówno osób zmagających się bezpośrednio z chorobą jak i ich bliskich. 

 

Na zajęcia na basenie w ramach programu projektu zaprosiliśmy 25 pływaków - dzieci z 

niepełnosprawnością fizyczną i/lub intelektualną oraz ich rodziny i opiekunów) z różnymi 

schorzeniami (z autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Down’a, z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, z opóźnieniem psycho-ruchowym, z dystrofią Duchenne’a. z zespołem Pradera i inne).  

W związku z pandemią obecność na zajęciach była uzależniona od stanu zdrowia samych 

uczestników i ich rodzin a także sytuacji konieczności odbywania kwarantanny itp.  



 W sytuacji pandemii i konieczności zachowania reżimu sanitarnego - małe grupy gwarantowały 

odpowiedni poziom zachowanego bezpieczeństwa tak na lądzie jak i w wodzie.  

 

W projekcie brali udział opiekunowie i rodzice dzieci, część z nich aktywnie - w wodzie pod okiem 

instruktora prowadzącego i wolontariuszy. 8 osób pracowało w wodzie ze swoim dzieckiem 

korzystając z możliwości uczenia się kompetentnej i rozważnej asysty w wodzie. Jak zawsze w 

naszych projektach uczestniczyli tez wolontariusze - niezależnie od pandemii - 8 osób aktywnie 

wspierało działania w wodzie i na lądzie.  

 

Projekt trwał z przerwami 8 miesięcy (od 14.03.21 do 19.12.21).  

Przeprowadziliśmy zajęcia w 26 niedzielnych poranków. 

 

Środki z dotacji pokryły w całości koszty m.in. wynajęcia basenu, obsługi księgowej. Zajęcia 

basenowe odbywały się w niedzielne poranki.  

Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z klubem Bodyshape w Warszawie – właścicielem 

basenu, na którym mogliśmy prowadzić zajęcia w miarę wprowadzanych zwolnień z obostrzeń. 

 

B. projekt Nurkowanie Bez Barier – kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością: 

Ten kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnościami prowadziliśmy z ogromnymi oporami – w 

trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Konieczność bardzo bliskiego kontaktu z 

kursantem definiował barierę związaną z niebezpieczeństwem zarażenia się corona-wirusem. 

Staraliśmy się utrzymać wszystkie procedury reżimu sanitarnego. Kurs odbywał się – w miesiącach 

01-05.2021 – ze względu na pandemię - w ograniczonym ilościowo trybie oraz od 10.2021 do 

12.2021 w normalnym trybie.    

 

W sezonie 2020/ 2021 w kursie brało udział: 6 kursantów.  

 

W 2021 nie zorganizowaliśmy żadnej wyprawy nurkowej.  

 

C. cykl warsztatów  

W związku z pandemią w 2021 roku nie zorganizowaliśmy żadnych warsztatów ani szkoleń – dla 

wolontariuszy i beneficjentów.  

 

D. OPP 

W dwunastym roku funkcjonowania Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego – z wpłat 

z 1% podatku za 2020 r na konto stowarzyszenia wpłynęło 771.848,95 zł.  

W ciągu 2021 r. zostało wykorzystanych na cele wskazane przez rodziców podopiecznych 878 

485,12 zł.  

Z tego pozostało do dyspozycji Stowarzyszenia 34 763,09 zł (cel szczegółowy „TMS”, „nurkowanie”, 

„HSA” lub nie wskazany cel szczegółowy oraz opłata manipulacyjna 3%).  

 

E. Walne Zebrania  

W dniu 07.10.2021 roku odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „To Ma 

Sens”. Ze względu na stan pandemii i obowiązujące restrykcje Walne Zebranie odbyło się on-line.. Na 

Zebraniu m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2020 rok, przyjęto 

absolutorium ustępującego Zarządu oraz wybrano nowy skład Zarządu. Omówiono też wiele 

tematów dotyczących sytuacji działań stowarzyszenia w czasie pandemii.   

 



Plany na 2022 rok: były bardzo ostrożne i ograniczone ze względu na niepewność sytuacji 

zdrowotnej, społecznej prawnej itd.   

 

Pod koniec 2021 r.  

– aquaterapia 2022 

członkowie zarządu złożyli wniosek o dofinansowania aquaterapii w urzędzie dzielnicy Ursynów,  

- nurkowanie bez barier –  

* kontynuowanie zajęć dla osób z niepełnosprawnością zostało uzależnione od stanu pandemii. 

 

Sprawozdanie finansowe – skrót:  

 

Rachunek zysków i strat 

 

Przychody w 2021 r: 1.054.162,01 zł 

Na przychody stowarzyszenia składają się: 

• Składki członkowskie 2.100 zł 

• Darowizny osób fizycznych i prawnych 203 213,06 zł  

• Wpłaty pochodzące z 1% podatku przeznaczonego na cele organizacji pożytku publicznego 

771.848,95 zł 

• Dotacje celowe organów władzy samorządowej zgodnie z podpisanymi umowami realizacji 

zadań publicznych 77 000,- zł 

 

Koszty poniesione w 2021 r.: 964.719,12 zł 

Koszty Stowarzyszenia podzielone są na: 

Koszty działalności statutowej, koszty administracyjne jak: koszty bankowe, telekomunikacyjne, 

pocztowe, materiały biurowe, koszty prowadzenia zajęć nurkowych dla osób z niepełnosprawnością.  

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2021 r wyniosła 88 916,01 zł.  

 

Opodatkowanie 

Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. 

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na podstawie umowy o pracę. 

Stowarzyszenie nie poniosło w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń (umowy o 

pracę). 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli wykonania zadań w ramach projektów:  

„WODA MA SENS - terapia i integracja osób z niepełnosprawnością”,  

nr umowy: URN/WSS/B/VI/3/10/1663/LW/2021  i  

nr umowy: URN/WSS/B/VI/3/10/663/LW/2021 

 

 

Stowarzyszenie „To Ma Sens” 

 

 

 

 

Stowarzyszenie TO MA SENS  

 Warszawa 02-792, ul. Lasek Brzozowy 11 lok 11 

www.tomasens.org.pl 


