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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA mali bracia Ubogich za 2004 rok  
 
 

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 w Lublinie 
ul. Chopina 14 / 66 
 20-023   Lublin 
Tel./fax. 0-81 532.40.69 
d) siedziba Oddziału w Poznaniu 
al. Wielkopolska 29  
60-603 Poznań 
tel: 656 55 88, fax: 656 55 89 
 

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 2004 

 
 1. Sylwia Pawełczyk – Maśluk  – Prezes Zarządu (od 17go stycznia 2004) 
 2. Anna Redlińska – wiceprezes Zarządu (od 17go stycznia 2004 roku) 
 3. Monika Brzostowska (Constant) - skarbnik  
 4. Marzena Grobelna  

5. Jolanta Babicz  
6. Monika Szczepanek  
7. Katarzyna Forecka (od 17 stycznia 2004 roku) 
8. Katarzyna Maśkiewicz (zastąpiona 21 listopada 2004 przez Wiesławę Kramek) 
9. Grażyna Markiewicz (zastąpiona 21 listopada 2004 przez Frédéric’a Constant) 

  
6. Liczba zatrudnionych, wolontariuszy i osób starszych (31 grudnia 2004): 

 
• Zatrudnienie w wymiarze: 

- 3/4 etatu w oddziale warszawskim (od 2 stycznia do 30 czerwca 2004) 

mailto:info@malibracia.org.pl
http://www.malibracia.org.pl/
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- ½ etatu w oddziale warszawskim (od 6 lipca 2004) 
- ½ etatu w oddziale lubelskim 
- 2/3 etatu w oddziale w Poznaniu 
+ ¼ etatu – asystent zarządu (od 16 czerwca 2004) 
 

• 153 wolontariuszy, w tym: 
- 40 w oddziale warszawskim; 
- 57 w  oddziale lubelskim; 
- 56 w oddziale poznańskim.  

 
• 101 osób starszych odwiedzanych indywidualnie: 

-  25 w oddziale warszawskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych ; 
-  34 w oddziale lubelskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych; 
- 42 w oddziale poznańskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych. 
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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 2004 
 
a)        Działalność statutowa – akcje: 
 

- Warszawa:   
 

Warszawski Oddział „mbU” w 2004 roku współpracował aktywnie z dwoma Domami 
Pomocy Społecznej oraz jednym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
W każdym z DPS-ów przynajmniej raz w miesiącu odbywały się grupowe spotkania, na które 
zapraszano nie tylko podopiecznych „mbU” , ale wszystkich chętnych mieszkańców Domów. 
Spotkania miały charakter animacji, wieczorków literackich, podwieczorków z gitarą przy piosence 
francuskiej, wyjazdów za miasto, do parków; bądź imprez okolicznościowych, np. Walentynki, bal 
karnawałowy, wielkanocne malowanie pisanek, bożonarodzeniowe spotkania opłatkowe. 

W listopadzie 2004 r. zainicjowaliśmy spotkania grupowe dla naszych podopiecznych, które 
odbywają się w lokalu „mbU” w co drugą sobotę. Spotkania mają luźny, „kawiarniany” charakter, 
ale zawsze mają konkretny temat, który staje się punktem wyjścia do współpracy Seniorów i 
wolontariuszy (animacje, rozmowy, zajęcia manualne etc). 

Współpraca z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce dała nam możliwość uczestnictwa w 
programie „My też – Seniorzy w UE”, który miał na celu informowanie osób starszych o Unii 
Europejskiej. 
Dzięki temu i warszawski Oddział „mbU” stał się organizatorem spotkania informacyjnego o UE dla 
osób starszych (lipiec 2004 r., DPS „Kombatant”). Również przy tej okazji, w publikacji wydaje po 
zakończeniu projektu ukazała się informacja o naszym Stowarzyszeniu.  
 We wrześniu przy współpracy z Paris Est zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych 
wakacje w Rolle, w Szwajcarii (16 osób). Stały się one okazją do poznania okolic Jeziora 
Lemańskiego, odkrycia nowej kultury, poznania zwyczajów regionów frankofońskich etc., ale 
przede wszystkim możliwością wspólnego spędzenia czasu z osobami starszymi, szansą na uczenie 
się od siebie nawzajem. 
 Idea łamania barier między pokoleniami przyświecała wolontariuszom „mbU” również 
podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora. Tego dnia mali bracia  rozdawali 
warszawskim Seniorom kwiaty (w myśl dewizy „kwiaty przed chlebem”) i informowali o ideach i 
wartościach „mbU”. 
Ukoronowaniem obchodów Dnia Seniora był koncert muzyki klasycznej Orkiestry Muzyków z La 
Pree, zorganizowany przez warszawski Oddział w Studiu Koncertowym Polskiego Radia (październik 
2004 r.) Koncert był przedsięwzięciem europejskim, takie same koncerty odbyły się w Paryżu, 
Berlinie i Dublinie. Przy tej okazji Stowarzyszenie zaistniało na antenie Programu I Polskiego Radia 
oraz w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim. Na koncert udało się nam uzyskać patronat tych 
dwóch mediów oraz dwóch sponsorów: bank BISE i hotel Novotel Centrum. Koncert przyniósł straty 
finansowe, które pokryło Stowarzyszenie les petits frères des Pauvres z Francji ale przyniósł wiele 
korzyści poza finansowych.  
 Dla naszych podopiecznych, którzy mieszkają samotnie, zorganizowaliśmy w jednej z 
warszawskich restauracji kolację wigilijną, nie zapominając o upominkach świątecznych dla nich 
(12 osób). Dla osób starszych z DPS przygotowaliśmy spotkania opłatkowe z poczęstunkiem, które 
uświetnił kolędami chór wolontariuszy spoza naszego Stowarzyszenia. 
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W 2004 r. wzrosła liczba wolontariuszy i odwiedzanych osób starszych. Priorytetem stało się 
dla nas docieranie do jak największej liczby osób starszych mieszkających samotnie (rozwój wizyt 
indywidualnych). 
Stale i aktywnie współpracujemy z : Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Wolontariatu, 
wspomnianymi Domami Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem 
Polskich Artystów Muzyków (na organizowane przez nich koncerty muzyki klasycznej nasi 
podopieczni mają stałe zaproszenie), Instytutem Rozwoju Służb Społecznych (udział w 
koordynowanym przez nich projekcie Sokrates/Gruntvig: „Przykład dobrych praktyk w 
wykorzystaniu wolontariatu”). 
Wolontariusze warszawskiego Oddziału „mbU” redagują Biuletyn Informacyjny (przy współudziale 
pracownika warszawskiego i Zarządu Oddziału).  
 

 
 

- Lublin:  
 

W 2004 roku Oddział w Lublinie kontynuował współpracę  z DPS „Kalina”, a także 
podjął nową z  DPS im. W. Michelisowej i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. Współpraca z 
DPS rozwijała się bardzo dobrze. Wolontariusze odwiedzali indywidualnie 
mieszkańców oraz organizowali dla nich spotkania i imprezy „grupowe”, 
okolicznościowe. Indywidualnie w DPS odwiedzanych było 31 osób.  
Wolontariusze Oddziału odwiedzali również osoby starsze mieszkające indywidualnie. 
Na początku roku było 16 takich osób, na koniec roku 34.  
W sumie przeprowadzono 60 akcji grupowych w 2004 roku. Zorganizowano dwa 
wyjazdy do Wilna, Częstochowy, Krakowa.  
współudziale okazji Bożego Narodzenia Oddział zorganizował kolację Wigilijną dla 30 
osób oraz wziął udział w akcji „Dar czasu i serca”, do której włączonych było 23 
wolontariusz. Każdy przeprowadził po 2 wizyty u wybranej osoby podopiecznej. 
Pierwsza odbyła się w towarzystwie pracownika socjalnego z MOPR, druga już 
indywidualnie. Większość wolontariuszy, która wzięła udział w w/w akcji kontynuuje 
odwiedziny. 
Przy współudziale „Rodziców Chrzestnych” z Nancy 6 wolontariuszy mogło zapoznać 
się z pracą Stowarzyszenia we Francji, spędzając 3 tygodnie w Dommartemont 
(Nancy). Oprócz tego jedna z wolontariuszek była na pobycie wakacyjnym z grupą 
poznańską w Achy, oraz 5 wolontariuszy i 4 podopiecznych uczestniczyło w pobycie 
wakacyjnym w Rolle wraz z grupą warszawską. Dzięki temu 12 wolontariuszy miało 
okazję poznać Stowarzyszenie we Francji. 
 
Liczba wolontariuszy wzrosła w 2004 roku z 22 do 57. Liczba osób starszych z 27 do 65.  
W 2004 roku rozpoczęto cykl szkoleń dla wolontariuszy, oraz umożliwiono wyjazd 
pracowników na spotkania w sprawach Stowarzyszenia( Warszawa, Lwów). 
                

 
 

  - Poznań:  
Poznański Oddział mbU współpracował z Domem Pomocy Społecznej przy ul . Konarskiego i z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.  
Mieszkańcy DPS’u byli odwiedzani indywidualnie, w swoich pokojach, w DPS’ie odbywały się 
również spotkania grupowe. 
Przez cały 2004 rok w siedzibie Oddziału przy al. Wielkopolskiej 29 organizowane były spotkania dla 
naszych podopiecznych. Z początku raz na 2 tygodnie, później codziennie. Nasi seniorzy 
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uczestniczyli w lekcjach francuskiego, spotkaniach muzycznych i krajoznawczych oraz spacerach 
( m. in. do Parku Sołackiego i nad Maltę). 
Organizowaliśmy też wyjścia do teatru i na wystawy. Odbywały się również spotkania 
okolicznościowe: Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Andrzejki, spotkanie powakacyjne i Wigilia. 
W czerwcu 2004 świętowaliśmy rocznicę zarejestrowania Stowarzyszenia, przy współpracy z 
MOPR’em zorganizowaliśmy piknik w Chybach pod Poznaniem. 
Przez cały rok nasi podopieczni byli odwiedzani w swoich domach. 
We wrześniu, przy współpracy z Lille zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych polsko-
francuskie wakacje w Achy pod Paryżem. 
Z okazji Dnia Seniora przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych przejażdżkę zabytkowym 
tramwajem po Poznaniu. Była to również akcja promocyjna Stowarzyszenia. 
Z tej samej okazji zorganizowaliśmy w Centrum Kultury „Zamek” wystawę zdjęć francuskiego 
fotografa Benoit de Gouy, które przyjechały do Polski dzięki współpracy z Lille. 
Zaprosiliśmy naszych podopiecznych na wieczerzę wigilijną, która odbyła się w stołówce 
studenckiej „Jowita”. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i łamaliśmy się opłatkiem. 
Nasz Oddział został nagrodzony za działalność „białymi pyrami” przez poznański dodatek do 
„Gazety Wyborczej”. 
W ciągu roku w prasie ukazywały się liczne artykuły nt. naszej działalności. Nawiązaliśmy 
współpracę z radiem (Merkury, Afera) i telewizją (WTK). 
Wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu, przygotowanym przez Lille, które odbyło się w Wissant i 
podczas którego mieliśmy okazje wymienić się doświadczeniami. 
Udało się nam również pozyskać liczne dary, np. meble, pianino. 
 
- Pozostała działalność Stowarzyszenia:  
Współpraca międzynarodowa w ramach Federacji Międzynarodowej les petits frères des Pauvres: 
 
• 10-11  styczeń 2004 – zebranie europejskiej grupy roboczej w Barcelonie, w Hiszpanii – 
ze strony polskiej uczestniczyła 1  osoba z Oddziału w Warszawie i 1 z Oddziału w Lublinie 
• 3-5 czerwca 2004 – Walne Zgromadzenie Federacji Międzynarodowej les petits frères 
des Pauvres, mali bracia Ubogich po raz pierwszy byli na nim obecni, prezentując swoje działania 
na rzecz osób starszych. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyły prezes i skarbnik 
Stowarzyszenia.  
• 18-20 czerwca 2004 – zebranie europejskiej grupy roboczej w Warszawie – ze strony 
polskiej uczestniczyły 2 osoby z Oddziału w Warszawie, jedna z Oddziału w Lublinie i jedna z 
Oddziału w Poznaniu 
• 6-7 listopada 2004 – 25 lecie Federacji Międzynarodowej les petits frères des Pauvres i 
zebranie zarządu Federacji - Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia 
 

 
 

 
3. Opis działalności Zarządu Stowarzyszenia rok 2004 

 
Odbyło się 7 zebrań Zarządu (17 stycznia, 22 lutego, 24 kwietnia, 25 kwietnia, 26 czerwca, 25 
września, 20 listopada) 

 
Uchwały Zarządu mbU, podjęte w roku 2004: 
 

Uchwała zarządu numer 001/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Każdy oddział będzie wysyłał comiesięczne raporty ze swojej działalności do zarządu 
Stowarzyszenia oraz do Jean Pierre Bultez’a do 10-tego każdego miesiąca, ponadto co 
trzymiesięczne raporty z działalności każdego Oddziału, do członków Stowarzyszenia, 
wolontariuszy oraz do Jean Pierre Bultez’a drogąmailową. 
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Uchwała zarządu numer 002/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Każdy oddział dysponuje pieczątkami i wizytówkami wedle swoich potrzeb. 
Pieczątki i wizytówki muszą być dostosowane do obowiązującego wzoru. 
 

Uchwała zarządu numer 003/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Pieniądze pozyskiwane przez dany Oddział na rozwój i działalność Stowarzyszenia będą 
rozdysponowane w następujący sposób: 50 % na rzecz osób starszych oraz 50 % na tzw. fundusz 
celowy. 
 

Uchwała zarządu numer 004/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Każdy Oddział przesyła comiesięczne raporty ze swojej dzialalności do pozostałych oddziałów 
drogą mailową. Ponadto, zarząd każdego Oddziału jest zobowiązany do informowania swoich 
wolontariuszy o przeprowadzanych akcjach w comiesięcznych raportach, również drogą mailową. 
 

Uchwała zarządu numer 005/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Pracownik nabywa uprawnienie do składania zamówień i podpisywania faktur na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Oddziału (wynika ze statutu i regulaminu działania Zarządu Oddziału) 
 

Uchwała Zarządu numer 006/mbU/2004 z 24.04.2004 
 
Przyznaje się status członka honorowego Stowarzyszenia Jean-Pierre Bultez’owi ze względu na jego 
zasługi i wkład w powstanie i działalność Stowarzyszenia w Polsce. 
 

Uchwała Zarządu numer 007/mbU/04/2004 z 24.04.2004 
 
Oddział może prowadzić ewidencję wolontariusza. Forma prowadzonej ewidencji leży w gestii 
Oddziału, przy czym prowadzenie ewidencji nie jest obowiązkowe dla wolontariusza. Każdy 
wolontariusz ma prawo do anonimowego zgłaszania uwag dotyczących pracy na rzecz 
Stowarzyszenia. 
 
 

Uchwała Zarządu numer 008/mbU/06/2004 z 26.06.2004 
 
Każdy Oddział wedle swoich potrzeb może przyjąć na nieodpłatny staż osobę spełniającą 
wymagania określone przez Zarząd Oddziału. 

 
 

Umowy podpisane w imieniu Stowarzyszenia: 
WARSZAWA 

a) Aneks nr 1 ( zawarty w dniu 7 października 2004)  do umowy najmu z firmą Asesor   (zawartej w 
dniu 14 sierpnia 2003) dotyczy lokalu w Warszawie, przy ulicy Poznańskiej 
b) umowa z TPSA (Neostrada w lokalu w Warszawie) – 07.02.2004 
c) zmiana abonamentu Neostrady (lokal w Warszawie) – 05.03.2004 
d) Hestia – ubezpieczenie wolontariuszy i lokalu – listopad 2004 
  LUBLIN 
a) 18.02.2004  -     Centrum Wolontariatu w Lublinie, umowa o współpracy 
b)12.03.2004  -     DPS im. Wandy Michelisowej, umowa o współpracy 
c)29.12.2004  -      DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, umowa o współpracy 
d) 31.12.2004  -    HESTIA, ubezpieczenie OC, NNW 
  POZNAŃ 
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a)Ubezpieczenie wolontariuszy NNW, umowa z ERGO Hestia, luty 2004 
b)aneks do umowy z 24.02.2004, składka dodatkowa na ubezpieczenie 2 wolontariuszy 
c)ubezpieczenie osób starszych na pobyt we Francji Hestia PODRÓŻE, sierpień 2004 
 
 4.Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia 

W 2004 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie członków (17 stycznia) i dwa Nadzwyczajne 
zgromadzenia członków (25 kwietnia i 21 listopada). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17 stycznia 2004: 
Uchwała 001/WZ/mbU/01/04 
W sprawie: zmian w Statucie stowarzyszenia. 
Odnośnie do punktu 1 – akceptuje się i wprowadza w życie zmianę w Statucie stowarzyszenia o 
następującym brzmieniu: 
„Komisja rewizyjna składa się z członków” 
Dokument ten stanowi dopełnienie wykładni paragrafu 9 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia i staje się 
obowiązującym dokumentem uzupełniającym. 
- stanowi on załącznik numer 1 do Niniejszej uchwały. 
 
Uchwała numer 002WZ/mbU/01/04 
W sprawie składu Zarządu Stowarzyszenia. 
Odnośnie punktu 1 – akceptuje się i wprowadza w życie zmianę dotyczącą składu Zarządu 
Stowarzyszenia: 
- Sylwia Pawełczyk – Maśluk – prezes stowarzyszenia 
- Anna Redlińska – wiceprezes stowarzyszenia 
- Monika Szczepanek – skarbnik stowarzyszenia 
- Marzena Grobelna – członek stowarzyszenia 
- Katarzyna Forecka – członek stowarzyszenia 
- Grażyna Markiewicz – członek stowarzyszenia 
- Katarzyna Maśkiewicz – członek stowarzyszenia 
- Monika Brzostowska – członek zarządu 
- Jolanta Babicz – członek zarządu 
 
Uchwała numer 003WZ/mbU/01/04 
W sprawie zmiany Składu Zarządu Stowarzyszenia. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Walnego zgromadzenia członków został przegłosowany nowy skład 
Zarządu Stowarzyszenia: 
Nowy Zarząd Stowarzyszenia: 
Sylwia Pawełczyk – Maśluk – prezes 
Anna Redlińska – wiceprezes 
Monika Brzostowska – skarbnik 
Marzena Grobelna 
Katarzyna Forecka 
Jolanta Babicz 
Monika Szczepanek 
Katarzyna Maśkiewicz 
 
Walne Zgromadzenie 25 kwietnia 2004 
Uchwała numer 004WZ/mbU/04/04 
W sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia 
 
Uchwała numer 05WZ/mbU/04/04 
W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2003. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków zostało jednogłośnie 
przyjęte sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2003. 
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Uchwała numer 006WZ/mbU/04/04 
W sprawie udzielenia zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. 
Odnośnie do punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków zostało 
jednogłośnie udzielone absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2003. 
 
Uchwała numer 007WZ/mbU/04/04 
W sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków został jednogłośnie 
przyjęty regulamin Walnego Zgromadzenia. 
 
Uchwała numer 008/WZ/mbU/04/04 
W sprawie zatwierdzenia programu akcji Stowarzyszenia na rok 2004. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków został jednogłośnie 
przyjęty program akcji oddziałów Stowarzyszenia na rok 2004. 
 
 
Uchwała numer 009WZ/mbU/04/04 
W sprawie zatwierdzenia kierunków rozwoju Stowarzyszenia na rok 2004. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków został jednogłośnie 
przyjęty program kierunków rozwoju Stowarzyszenia na rok 2004. 
 
Uchwała numer 010WZ/mbU/04/04 
W sprawie podjęcia decyzji o staraniu się o wpis do KRS jako organizacji pożytku publicznego. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków została jednogłośnie 
podjęta decyzja o staraniu się o wpis do KRS jako organizacji pożytku publicznego. 
 
Uchwała numer 011Wz/mbU/04/04 
W sprawie nadania Jean-Pierre Bultez’owi tytułu członka honorowego Stowarzyszenia. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków została jednogłośnie 
podjęta decyzja o nadaniu Jean – Pierre Bultez’owi tytułu członka honorowego Stowarzyszenia w 
uznaniu jego zasług dla rozwoju Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Polsce. 
 
Uchwała numer 012WZ/mbU/04/04 
W sprawie akceptacji budżetu Stowarzyszenia na rok 2004. 
Odnośnie punktu 1: Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków został jednogłośnie 
przyjęty budżet Stowarzyszenia oraz jego oddziałów na rok 2004. 
 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 listopada 2004 
 
Uchwała numer 013WZ/mbU/04/04 
W sprawie zmiany składu zarządu Oddziału w Lublinie 
Odnośnie punktu 1: W związku z rezygnacją Katarzyny Maśkiewicz  z członkowstwa w 
Stowarzyszeniu, Uchwałą Walnego Zgromadzenia zaakceptowano i przyjęto jednogłośnie wybór 
Wiesławy Kramek na stanowisko wiceprezesa Oddziału w Lublinie. 
Obecny skład zarządu Oddziału w Lublinie: 
Monika Szczepanek – prezes 
Wiesława Kramek – wiceprezes 
Jolanta Babicz – skarbnik 
 
Uchwała numer 014WZ/mbU/04/04 
W sprawie zmiany składu zarządu Oddziału w Warszawie. 
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Odnośnie punktu 1: W związku z rezygnacją Grażyny Markiewicz z członkowstwa w stowarzyszeniu, 
Uchwała Walnego zgromadzenia zaakceptowano i przyjęto jednogłośnie wybór Frederica 
Constant na członka Zarządu Oddziału w Warszawie. 
Obecny skład zarządu Oddziału w Warszawie: 
Monika Constant – prezes 
Frederic Constant – wiceprezes 
Sylwia Pawełczyk – Maśluk – skarbnik  
 
Uchwała numer 015WZ/mbU/04/04 
W sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia. 
Odnośnie punktu 1: W związku z rezygnacją Moniki Szczepanek z pełnienia funkcji skarbnika 
Stowarzyszenia, uchwałą Walnego Zgromadzenia zaakceptowano i przyjęto jednogłośnie wybór 
Moniki Constant na skarbnika Stowarzyszenia. 
Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia: 
 
Sylwia Pawełczyk – Maśluk – prezes 
Anna Redlińska – wiceprezes 
Monika Constant – skarbnik 
Monika Szczepanek 
Wiesława Kramek 
Jolanta Babicz 
Marzena Grobelna 
Katarzyna Forecka 
Frederic Constant 



 
 
 
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 31.12.2004 ( w załączniku) 
2.   Bilans za rok 2004 ( w załączniku) 

 
 
Informacje dodatkowe 
 
INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ 
 
PRZYCHODY 
Darowizny 
W 2004 roku Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” uzyskało 257.828,68 PLN z tytułu 
darowizn w całości ze strony Fundacji Międzynarodowej Stowarzyszenia „les petits frères 
des Pauvres” z siedzibą we Francji, 33, rue Parmentier, z przeznaczeniem na realizację 
celów statutowych i pokrycie kosztów stowarzyszenia.  
 
KOSZTY 
Z uzyskanych przychodów roku 2004 na realizację zadań statutowych wydatkowano 
kwotę 92.635,63 PLN, zaś na pokrycie kosztów stowarzyszenia wydano sumę 273.666,50 PLN 
( na podstawie faktur i zgodnie z zawartymi umowami). Koszty te, zwane kosztami 
administracyjnymi, zawierają m.in.  
 

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę  
- oddział warszawski ¾ etatu styczeń – czerwiec oraz 
½ etatu lipiec – grudzień, 
-  oddział lubelski ¾ etatu styczeń – grudzień, 
- oddział poznański – ¾ etatu styczeń – grudzień, 
- asystent zarządu – ¼ etatu czerwiec - grudzień 

90.373,39 PLN 

Podróże służbowe (zwrot kosztów za przejazdy: 
spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Walne 
Zgromadzenia mbU, wizyty oddziałów u „rodzicach 
chrzestnych) 

16.263,90 PLN 

Ubezpieczenia społeczne 19.382,31 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) 

106.006,27 PLN 

Zużycie materiałów 6.863,43 PLN 
Zużycie energii 7.021,02 PLN 
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Pozostałe koszty  15.014,00 PLN 
Amortyzacja inwestycji (sprzęt i urządzenia biurowe, 
meble) 

12.525,18 PLN 

Podatki i opłaty 215,00 PLN 
 
Komentarz: 
Wysoki wzrost kosztów administracyjnych w roku 2004 w stosunku do roku 2003 wynika z : 
- wzrost kosztów zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych: zatrudnienie ogólne w 
stowarzyszeniu wzrosło z 1 etatu na dzień 31 grudnia 2003 do 2 i 1/3 etatu na dzień 31 
grudnia 2004. W roku 2003 pracownicy zostali zatrudnieni od września (Warszawa) i od 
grudnia (Lublin), co również przyczyniło się do znacznego zmniejszenia kosztów 
pracowników; 
- usługi obce ( w głównej mierze wynajem lokali) – w roku 2004 Stowarzyszenie opłaciło 12 
miesięcy eksploatacji lokali w trzech miastach, w roku 2003 eksploatacja lokali rozpoczęła 
się w drugiej połowie roku. 
- zużycie energii wzrosło ze względu na wynajem lokalu w Lublinie (grudzień 2003, koszty 
energii przerzucone na 2004 rok) i w Poznaniu. Sytuacja podobna jak w wypadku pensji 
pracowników; 
- stosunkowo nieznacznie wzrosły koszty podróży służbowych (wzrost z 13.859,35 do 
16.263,90 PLN) ze względu na regularniejsze kontakty członków Zarządu. 
Spadły natomiast koszty zużycia materiałów ze względu na prowadzącą politykę 
oszczędnościową Zarządu, wprowadzono także znaczne ograniczenia na wydatki na 
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Praktycznie nie zmieniły się także koszty 
podatków i opłat.  
 
INWESTYCJE 
Na dzień 31.12.2004, wartość rzeczowych aktywów trwałych Stowarzyszenia wynosi 
6.962,91 PLN.  
 
ZYSK 
Zysk brutto Stowarzyszenia za rok 2004 wynosi 55.715,29 PLN. Zysk ten, decyzją Zarządu 
Stowarzyszenia, do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mbU, zostanie przeznaczony 
na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2005 (pozycja 55.715,29 PLN pojawi się na 
otwarciu bilansu za rok 2005 w pozycji „Nadwyżka przychodów nad kosztami” w 
pasywach). 
Strata podatkowa (zysk brutto pomniejszony o przychody niestanowiące przychodów 
opodatkowanych) za rok 2004 wynosi 109.441,21 PLN. 
 
INFORMACJE O FUNDUSZU STATUTOWYM 
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2004 wynosi 0 złotych.  
 
BILANS STOWARZYSZENIA 
 
AKTYWA 
Aktywa trwałe stowarzyszenia w wysokości 6.962,91 PLN obejmują zakupione urządzenia 
techniczne i maszyny oraz sprzęt biurowy. 
Należności krótkoterminowe, w wysokości 6.591,21 PLN zawierają kaucje za wynajęte 
lokale. 
Środki pieniężne w wysokości 44.589,12 PLN obejmują dostępne środki pieniężne 
Stowarzyszenia. 
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PASYWA 
Wynik finansowy netto, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 55.715,29 PLN. 
Pozycja „Inne zobowiązania” w Zobowiązaniach krótkoterminowych i funduszach 
specjalnych, w wysokości 8.207,62 PLN obejmuje zobowiązania stowarzyszenia wobec 
dostawców, tj. należności stowarzyszenia nieuiszczone na dzień 31 grudnia 2004. Suma ta 
pomniejszy w roku 2004 zysk netto Stowarzyszenia.  
 
 
Podpisy: 
Sylwia Pawełczyk – Maśluk     Monika Constant 
 
 
 


