
 
 

 
 
 
 
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI STOWARZYSZENIA MBU ZA ROK 2003 

 
 
I. Informacje podstawowe  

 
1. Pełna nazwa:  

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
 

2. Data rejestracji: 
6 maja 2003 

 
3. Siedziba 

a) Siedziba główna Stowarzyszenia 
Ul. Poznańska 13 lok. 16 
00-680 WARSZAWA 
Tel /fax: +48 (22) 629 53 61 
info@malibracia.org.pl
www.malibracia.org.pl
b) siedziba oddziału Warszawskiego – w siedzibie głównej Stowarzyszenia 
c) siedziba oddziału lubelskiego 
ul. Chopina 14 / 66 
 20-023   Lublin 
Tel./fax. 0-81 532.40.69 
d) siedziba oddziału poznańskiego 
al. Wielkopolska 29  
60-603 Poznań 
 

4. Numer konta bankowego:  
Bank Zachodni WBK XXVII o/Warszawa 95 1090 1043 0000 0001 0112 4551 
NIP : 822-20-92-679 

  
5. Skład Zarządu Stowarzyszenia mbU w roku 2003 

 
 1. Lucyna Pieszyńska – Prezes Zarządu 
 2. Andrzej Wakulik – wiceprezes Zarządu 
 3. Monika Brzostowska - skarbnik  
 4. Marzena Grobelna  
 5. Jolanta Babicz  
 6. Monika Szczepanek  
 7. Sylwia Pawełczyk 

8. Filip Jankowski 
9. Eliza 
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6. Liczba zatrudnionych i liczba wolontariuszy (stan na 31.12.2003): 

 
• Zatrudnienie w wymiarze 1,5 etatu, w tym: 

- 3/4 etatu w oddziale warszawskim (osoba prowadząca biuro) 
- dwa etaty każdy w oddziale lubelskim: ½ etatu i 1/3 etatu, razem ¾ etatu 

• 65 wolontariuszy, w tym: 
- 20 w oddziale warszawskim; 
- 20 w  oddziale lubelskim; 
- 25 w oddziale poznańskim.  

 
• 48 osób starszych: 

-  8 w oddziale warszawskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych (103 osoby); 
-  20 w oddziale lubelskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych; 
- 20 w oddziale poznańskim (wizyty indywidualne) + osoby odwiedzane podczas akcji 
grupowych. 
 

 
 
II.  Opis działalności organizacji – część merytoryczna 
 

1. Misja i cele statutowe: 
 

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i 
trudnej sytuacji życiowej lub braku środków materialnych. 

  
 

2.        Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2003  
 
a)        Działalność statutowa – akcje: 
 

- Warszawa:  14 akcji grupowych i 8 osób odwiedzanych indywidualnie 
Działalność oddziału warszawskiego w roku 2003 skupiona była głównie na organizowaniu 
akcji grupowych. Razem zostało odwiedzanych 108 osób (45 osób w DOS na Parkowej – 12 
akcji, 30 osób w DOS na Centralnej – 1 akcja, 23 osoby w szpitalu Wolskim -1 akcja). 
Większość akcji grupowych na przestrzeni roku 2003 odbywała się w DOS przy ul. Parkowej 
7. Spotkania odbywały się wokół świąt np. Dzień Babci lub Wielkanoc, Wigilia Świąt Bożego 
Narodzenia, bądź skupiającego się wokół tematu zaproponowanego przez wolontariuszy: 
spotkanie z piosenką francuską bądź ułańską, spotkania literackie (odbywające się regularnie 
od listopada 2003), i inne. 
Na przestrzeni od stycznia do końca grudnia 2003, Warszawa zorganizowała spotkania i 
wizyty w dwóch DOS (ul. Parkowa, ul. Centralna) oraz w szpitalu Wolskim w Warszawie 
(odwiedzanie osób samotnych przed Świętami Bożego Narodzenia).  
Spotkania odbywały się na terenie DPS-ów lub szpitala, przygotowywane były przez 
wolontariuszy, zaś poczęstunek i ewentualne upominki fundowane były przez stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich”. 
Spotkania odbywały się z regularnością ok. raz na miesiąc.  
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We wrześniu 2003, dzięki pomocy „rodziców chrzestnych”, Frata Est z Paryża, oddział 
warszawski zorganizował dwutygodniowe wakacje dla osób starszych we Francji, w 
Morainvilliers. Wzięło w nich udział 7 osób starszych (wszystkie z DOS z Parkowej), na 
miejscu dołączyły do nich 3 osoby polskiego pochodzenia, mieszkające na stałe we Francji i 
będące pod opieką „petits frères des Pauvres” we Francji. Grupa wolontariuszy liczyła 7 osób, 
zarówno z oddziału warszawskiego, jak i lubelskiego, oraz jedna wolontariuszka z Francji. 
Koszty wyjazdu, jak i pobytu zostały ufundowane przez paryski oddział „petitem frères des 
Pauvres”. 
 
- Lublin: .. akcji grupowych 
 
- Poznań: 12 akcji grupowych punktowych  skierowanych przede wszystkim do mieszkańców 
DPS-u przy ul. Konarskiego w Poznaniu: Sylwester 2002( 10),Poranek z kolędami (10)Bal 
karnawałowy (8)Walentynki (10),Wielkanoc (5).Majówka (7),40-lecie DPS-u 20/ mieszkańcy 
DPS-u + zaproszeni goście. A także do osób mieszkających samodzielnie na os. Komandoria 
w Poznaniu Galeria (5/5), Przedstawienie Wesołe kumoszki (4/5), Urodziny p. Genia (1/ 15), 
Podwieczorek w lokalu (6/4), Andrzejki- zabawa taneczna 8/ mieszkańcy DPS-u + zaproszeni 
goście, Andrzejki- wróżby 9/ mieszkańcy DPS-u + zaproszeni goście 
oraz 5 stałych, z czego cztery skierowany do mieszkańców DPS-u przy ul. Konarskiego  
Muzykoterapia (5),Wizyty grupowe (4), Wizyty indywidualne (5),Wyjścia nad Maltę oraz  
Akcje telefoniczne (3) skierowane do osób działalność os. Komandoria 
 

b) Pozostała działalność stowarzyszenia: wolonariusze 
 

W dniach 5-7 grudnia 2003 zostało zorganizowane doroczne seminarium dla wolontariuszy 
Stowarzyszenia. Celem seminarium było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za okres 
grudzień 2002 –grudzień 2003, wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z różnych 
oddziałów w Polsce przedstawicielami stowarzyszenia „petites frères des Pauvres” we Francji, 
oraz przygotowanie planów działania dla „małych braci Ubogich” na najliższy rok. 
W seminarium wzięło udział ok. 50 wolontariuszy i osób zatrudnionych z Polski i Francji. 
Podczas wystąpień głos zabrali także przedstawiciele zaproszonych instytucji i stowarzyszeń, 
takich jak: Dyrektor DOS przy ul. Parkowej, Pani Nowikow, Dyrektor DOS Warszawy, 
Pani..., Prezes stowarzyszenia Vis Vitalis, Pani Aleksandra Plackowska... 
Przedstawiciele oddziału warszawskiego uczestniczyli w następujących spotkaniach: 
-   Tuluza 7-8 lutego 2003-Spotkanie Europejskie. 
 
Przedstawiciele oddziału poznańskiego brały udział w następujących spotkaniach:  
- Tuluza 7-8 lutego 2003-Spotkanie Europejskie (2 osoby),  
- Berlin 16-19 września 2003, 2 osoby, zapoznanie się ze stylem pracy i organizacją oddziału 
berlińskiego oraz wspólnot altzheimerowskich, inspiracja w zakresie nowych akcji- m.in. 
akcje telefoniczne, rewizyta planowana na maj 2004; 

- Wissant 4-5 pazdziernika 2003 9 osób, zaproszenie oddziału z Lille: wolontariusze mieli 
okazję wymienić doświadczenia, opowiedzieć o planach oraz wysłuchać wielu cennych 
wskazówek. 
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c) Szkolenia dla wolontariuszy 
 

W oddziale warszawskim zostały przygotowane dwa szkolenia dla wolontariuszy. Odbyły się 
one w lokalu Stowarzyszenia w Warszawie. Pierwsze z nich zostało przygotowane przez P. 
Beatę Cwieczkowską z centrum Wolontariatu i dotyczyło praw i obowiązków wolontariuszy, 
oraz przybliżyło nam prawo o stowarzyszeniach, drugie zaś przeprowadzone zostało przez P. 
Nowikow, Dyrekor DOS przy ul. Parkowej i dotyczyło problemów osób starszych, na 
przykładzie m.in. osób, mieszkających w DOS przy ul. Parkowej. 
W oddziale poznańskim zostało przygotowane szkolenie przez zakresie. Mgr Michała 
Rokossowskiego zakresie działu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
zakresie przepisów bhp w pracy wolontariusza z osobami  starszymi oraz niepełnosprawnymi, 
które z przyczyn technicznych zostało przeprowadzone w lutym br. 
Szkolenia przygotowane przez oddział lubelski  

 
 

2. Opis działalności Zarządu Stowarzyszenia rok 2003 
 

Uchwały Zarządu mbU, podjęte w roku 2003: 
 
- zatwierdzenie wzoru dokumentu Deklaracja członka Zwyczajnego i Wspierającego 
Stowarzyszenia (07/06/2003) 
- akceptacja wzoru dokumentu Karta danych Osobowych (07/06/2003) 
- zatwierdzenie wzoru logo Stowarzyszenia jako zgodnego z logo obowiązującym we Francji 
(07/06/2003) 
-  
- zatwierdzenie tekstu „Manifestu” i regulaminu Stowarzyszenia (30/08/2003) 
- zatwierdzenie wzoru papieru firmowego stowarzyszenia mbU (30/08/2003) 
- zatwierdzenie wzoru dokumentu „Kwestionariusz Wolontariusza”, „Kwestionariusz 
Wolontariusza Wakacyjnego” (30/08/2003) 
- przyznanie statusu członków ze szczególnymi zasługami dla osób z tzw. grupy inicjatywnej 
stowarzyszenia (11/10/2003) 
- możliwość zatrudniania członków mbU przez Stowarzyszenie (07/12/2003) 
- Ujednolicenie szablonu umowy o pracę dla pracowników poszczególnych jednostek dla 
całego Stowarzyszenia (07/12/2003) 
- Ujednolicenie wzoru pieczątek dla jednostek terenowych (07/12/2003): 
 
 

Decyzje Zarządu mbu, podjęte w roku 2003: 
- wynajem lokalu dla oddziału warszawskiego 
- wynajem lokalu dla oddziału poznańskiego 
- wynajem lokalu dla oddziału lubelskiego 
 
- zatrudnienie osoby w oddziale warszawskim (31/08/2003) 
- zatrudnienie osoby w oddziale lubelskim (07/12/2003) 
 
- założenie konta dla Stowarzyszenia i jednocześnie oddziału warszawskiego (30/05/2003) 
- założenie konta dla oddziału poznańskiego (11/10/203) 
- założenie konta dla oddziału lubelskiego (31/08/2003) 
 
- wybór i założenie domeny internetowej stowarzyszenia: www.malibracia.org.pl  
- podpisanie umowy z Biurem Rachunkowym na prowadzenie ewidencji księgowej i 
sprawozdawczości 
 

http://www.malibracia.org.pl/


Umowy podpisane w imieniu Stowarzyszenia: 
a) Przez Zarząd Stowarzyszenia 
- wynajem lokali (Warszawa, Poznań, Lublin) 
- podpisanie umów o pracę z pracownikami poszczególnych oddziałów 
- Biuro Rachunkowe 
 
b) przez Zarząd warszawski: 
- Telekomunikacja Polska: założenie Neostrady 
- Telekomunikacja Polska – telefon stacjonarny 
- PTK Centertel – abonament na telefon komórkowy 
- Hestia – ubezpieczenie dla wolonariuszy 

 
c) przez Zarząd lubelski  
- Telekomunikacja Polska: założenie Neostrady 
- Telekomunikacja Polska – telefon stacjonarny 
- PTK Centertel – abonament na telefon komórkowy 
 
d) przez Zarząd poznański  
- Netia – telefon stacjonarny 
- PTK Centertel – abonament na telefon komórkowy 
- Jocker - ochrona siedziby oddziału. 

 
 

 
III.  Opis działalności organizacji – sprawozdanie finansowe 
 
Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, 
poz. 748) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat, oraz 
informacje dodatkowe. 
 
 

1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2003 ( w załączniku) 
2.   Bilans za rok 2003 ( w załączniku) 

 
 
Informacje dodatkowe 
 
INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ 
 
PRZYCHODY 
a) Darowizny 
W 2003 roku Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” uzyskało 339 095, 95 PLN z tytułu darowizn w całości 
ze strony Stowarzyszenia „petits frères des Pauvres” z siedzibą we Francji, 33, rue Parmentier, z 
przeznaczeniem na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów stowarzyszenia.  
b) Przychody finansowe 
Przychody finansowe w kwocie 13 540,49 PLN stanowią dodatnie różnice kursowe powstałe z wyceny 
środków pieniężnych (szczegóły w sprawozdaniu finansowym w załączniku).  
 
KOSZTY 
Z uzyskanych przychodów roku 2003 na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 60 750,90 PLN, 
zaś na pokrycie kosztów stowarzyszenia wydano sumę 115 523,23 PLN ( na podstawie faktur i zgodnie z 
zawartymi umowami). Koszty te, zwane kosztami administracyjnymi, zawierają m.in.  
 

5/6 



6/6 

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (Oddział warszawski ½ 
etatu wrzesień – grudzień, oraz oddział lubelski grudzień ½ 
etatu) 

13 543, 20 PLN 

Podróże służbowe (zwrot kosztów za przejazdy: spotkania 
Zarządu, Walne Zgromadzenie mbU, seminarium w grudniu 
2003) 

13 859, 35 PLN 

Ubezpieczenia społeczne 3 766, 65 PLN 
Usługi obce: czynsz za lokal (Warszawa, Lublin, Poznań), 
koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, usługi 
księgowe, opłaty bankowe, koszty transportu niewliczone w 
koszty podróży służbowych) 

39 173, 56 PLN 

Zużycie materiałów 7 383, 86 PLN 
Zużycie energii 396, 20 PLN 
Pozostałe koszty  20 882, 78 PLN 
Amortyzacja inwestycji (sprzęt i urządzenia biurowe, meble) 16 307, 63 PLN 
Podatki i opłaty 210, 00 PLN 

 
INWESTYCJE 
W roku 2003, rzeczowe aktywa trwałe Stowarzyszenia zwiększyły się o wartość 33 714, 74 PLN. Są to 
poczynione inwestycje: zakup urządzeń technicznych i maszyn (komputery, faksy, inne maszyny biurowe) o 
łącznej wartości brutto 22 293, 11 PLN oraz zakup sprzętu biurowego (meble, inne) o łącznej wartości brutto 
11 421, 63 PLN. 
 
ZYSK 
Zysk brutto Stowarzyszenia za rok 2003 wynosi 176 362,12 PLN. Zysk ten, decyzją Zarządu 
Stowarzyszenia, zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie mbU, zostanie przeznaczony na zwiększenie 
przychodów roku następnego, tj. 2004 (pozycja 176 632, 12 PLN pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2004 
w pozycji „Nadwyżka przychodów nad kosztami” w pasywach). 
Zysk podatkowy (zysk brutto pomniejszony o przychody niestanowiące przychodów opodatkowanych) za 
rok 2003 wynosi 162 821, 63 PLN. 
 
INFORMACJE O FUNDUSZU STATUTOWYM 
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2003 wynosi 0 złotych. Zysk za rok 2003 w kwocie 176 362, 12 PLN 
został przeznaczony, decyzją Zarządu z dnia 24.04.2004, w całości na zwiększenie przychodów roku 2004. 
 
 
BILANS STOWARZYSZENIA 
 
AKTYWA 
Aktywa trwałe stowarzyszenia w wysokości 17 407, 11 PLN obejmują zakupione urządzenia techniczne i 
maszyny oraz sprzęt biurowy. 
Należności krótkoterminowe, w wysokości 4 102, 72 PLN zawierają kaucje za wynajęte lokale. 
Środki pieniężne w wysokości 178 695, 12 PLN obejmują dostępne środki pieniężne Stowarzyszenia. 
PASYWA 
Wynik finansowy netto, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 176 362, 12 PLN. 
Pozycja „Inne zobowiązania” w Zobowiązaniach krótkoterminowych i funduszach specjalnych, w wysokości 
23 842, 83 PLN obejmuje zobowiązania stowarzyszenia wobec dostawców, tj. należności stowarzyszenia 
nieuiszczone na dzień 31 grudnia 2003. Suma ta pomniejszy w roku 2004 zysk netto Stowarzyszenia.  


