
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica GEN. WŁ. ANDERSA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-159 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-635-13-64

Nr faksu 22-635-13-64 E-mail info@malibracia.org.pl Strona www www.malibracia.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01548287500000 6. Numer KRS 0000160750

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Barbara Boryczka Prezes TAK

Aleksandra Saporznikow Wiceprezes TAK

Iwona Cabaj -Wilkowska Skarbnik TAK

Patrycja Chojnacka Członek TAK

Bolesława Retecka Członek TAK

Maria Borzęcka Członek NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marlena Antczak Przewodnicząc TAK

Tomasz Ostropolski Członek TAK

Małgorzata Winsyk Członek TAK

STOWARZYSZENIE "MALI BRACIA UBOGICH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

&8 Statutu Stowarzyszenia  mówi:
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Działania nieodpłatne pożytku publicznego:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub 
zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń w
dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych 
podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na 
działalność na rzecz osób
starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 
Stowarzyszenia;
6) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie.
2. Działania odpłatne pożytku publicznego:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub 
zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń w
dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
3)doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych 
podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na 
działalność na rzecz osób
starszych i samotnych,.
5) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

362

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" wspiera osoby starsze i samotne, cierpiące z powodu podeszłego 
wieku , choroby lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Przeciwdziała marginalizacji osób 
starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w 
Polsce. Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w projekty, które mają na celu pomóc seniorom wyjść z 
izolacji. Fundamentalnym działaniem są odwiedziny wolontariuszy w domach podopiecznych. 
Odwiedzając samotnych do tej pory seniorów, wolontariusze wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia 
ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka. Do realizowanych przez nas działań 
należą m.in.:
- organizowanie spotkań świątecznych dla samotnych osób starszych. Boże Narodzenie i Wielkanoc to 
czas, gdy samotne osoby starsze najbardziej odczuwają swoje osamotnienie. Spotkania wigilijne i 
wielkanocne pozwalają im spędzić ten czas w rodzinnej i radosnej atmosferze,
- podejmowanie wspólnych międzypokoleniowych działań, które mają wyprowadzić samotne osoby 
starsze z izolacji oraz integrować pokolenia, 
- organizowanie różnego typu warsztatów plastycznych oraz ruchowych, wernisaży prac plastycznych 
podopiecznych Stowarzyszenia, spotkań tematycznych w siedzibie "mbU", zajęć językowych, wyjść do 
muzeów, kina, teatru, wspólnych spacerów, itp.,
- organizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  w formie pikniku,
- "Wakacje jednego dnia"- cykl zapoczątkowany w 2006 r. oferujący szczególnie podopiecznym 
mającym problem z samodzielnym poruszaniem się letnie jednodniowe wycieczki za miast,
- działania mające na celu przygotowanie grupy wolontariuszy- ekspertów, którzy angażują się w 
działania na rzecz rówieśników w trudnej sytuacji życiowej.

We współpracy z niemiecką Fundacją " Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" realizujemy projekt 
skierowany do najstarszego pokolenia polaków. W jego ramach prowadzone są m.in. działania:
- nieodpłatne konsultacje specjalistyczne dla seniorów z dziedzin: prawa i psychologii,
- nagrywanie wspomnień osób starszych dotyczących życia w Warszawie i Lublinie,
- "Przystanek  Alzheimer" - inicjatywa mająca na celu wspieranie opiekunów osób dotkniętych 
zmianami otępianymi ( warsztaty, szkolenia, spotkania).

W 2014 r. kontynuowaliśmy  "Telefon Zaufania" który szczególnie adresowany jest do osób starszych, 
samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób 
starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Tematyka rozmów to przede 
wszystkim wsparcie w chorobie, radzenie w poczuciu osamotnienia i bezradności. To też informowanie 
o inicjatywach na rzecz seniorów i zachęcanie do udziału w nich.  Partnerem merytorycznym Telefonu 
Zaufania są eksperci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

1) organizowanie 
rozmaitych form 
aktywności 
indywidualnych lub 
zbiorowych,
2) współpracę z 
osobami lub 
instytucjami w zakresie 
zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń 
w dziedzinie pomocy 
społecznej osobom 
starszym i samotnym,
3) doradztwo i pomoc 
organizacyjna oraz 
szkolenie członków, 
wolontariuszy ,
4)pobudzanie zwłaszcza 
wśród młodzieży 
postawy nakierowanej 
na działalność na rzecz 
osób starszych i 
samotnych,
5) inne działania 
sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów 
Stowarzyszenia,
6) pobudzanie, 
organizowanie i 
prowadzenie edukacji 
przez całe życie

94.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

1)organizowanie dla 
podopiecznych 
rozmaitych form 
aktywności 
indywidualnych lub 
zbiorowych,
2) w okresie od czerwca 
do września były 
zorganizowane  
"wakacje jednego 
dnia". Były to wyjazdy 
jednodniowe za miasto 
skierowane szczególnie 
do podopiecznych 
mających problem z 
samodzielnym 
poruszaniem się,
3) we wrześniu 
zorganizowaliśmy dla 
seniorów- 
podopiecznych  
kilkudniowy wyjazd do 
Spały. Seniorzy 
zwiedzali okoliczne 
"atrakcje", brali udział 
w ognisku.
4) inne działania 
sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów 
Stowarzyszenia.

94.99 Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,035,216.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,024,423.91 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,624.13 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,168.64 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

68,755.00 zł

116,734.61 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 112,377.63 zł

680.00 zł

57,067.63 zł

54,630.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 675,109.53 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 62,239.91 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Wspieranie i towarzyszenie samotnym osobom starszym.
Rzecznictwo na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

30,000.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 62,239.91 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 185,489.61 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 314,675.31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,624.13 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 826,158.70 zł 62,239.91 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

709,748.60 zł 62,239.91 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

24,262.44 zł

92,147.66 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

2 Organizowanie różnych form aktywności indywidualnych i grupowych seniorów i działań 
międzypokoleniowych

32,239.91 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

15,529.30 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

10.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.0 etatów

40.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

41.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

25.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

25.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 382,716.03 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

269,293.51 zł

266,199.34 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

3,094.17 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113,422.52 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

382,716.03 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 382,716.03 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

31,893.01 zł

35.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

35.00 osób

220.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

41.00 osób

179.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Ad.11 Kwota najwyższego wynagrodzenia wypłaconego 
wszystkim pracownikom łącznie w miesiącu grudniu.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kompetentny wolontariusz 
najlepszym ambasadorem 
idei wolontariatu!

Cykl szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje 
wolontariuszy i zakładający 
wzmocnienie potencjału 
organizacji. W 2014 r. odbyły 
się zajęcia dotyczące:
- zwiększania wiedzy 
uczestników warsztatów m.in. 
na temat procesów starzenia 
się, wiedzy o  instytucjach 
pomocowych oraz wachlarzu 
dostępnych świadczeń;
- nabywania umiejętności 
dotyczących bezpośredniego 
kontaktu i pomocy osobie w 
potrzebie
- wzmacniania motywacji oraz 
zaangażowania i integracji 
wolontariuszy. Warsztaty były 
podzielone na bl

Urząd Miasta St. Warszawy 12,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

50,301.79 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2 "Mobilny punkt informacji 
dla seniorów"

Projekt zakładał aktywizowanie 
warszawskich seniorów do 
działania na rzecz reintegracji, 
aktywizacji i poprawy jakości 
życia mniej samodzielnych 
równieśników. Wolontariusze-
seniorzy zdobywali i 
przekazywali dalej informacje o 
różnorodnej ofercie miejskiej 
dla seniorów. Ważnym 
punktem w projekcie było 
również pozyskanie informacji o 
osobie starszej potencjalnie 
będącej w potrzebie (przy okazji 
dystrybucji informacji) oraz 
przekazanie tej osobie 
informacji o miejscach w 
których może uzyskać pomoc.

Urząd Miasta St. Warszawy 18,000.00 zł

3 Jarmark Kreatywności Organizacja obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych w Ogrodzie Saskim w 
Warszawie .

Urząd Miasta St.Warszawy 10,000.00 zł

4 Senior wart poznania Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Urząd Miasta Poznania 66,734.61 zł

5 Przygotowanie prototypu 
narzędzia i podstaw 
funkcjonowania platformy 
elektronicznej obsługi 
wolontariatu osamotnionych 
seniorów

Przygotowanie prototypu 
narzędzia- platformy 
elektronicznej obsługi 
wolontariatu dla 
osamotnionych seniorów

Urząd Miasta St.Warszawy 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Otwórzmy się na samotność 
seniorów - kontynuacja

Działania mające na celu 
tworzenie warunków do 
integracji między- i 
wewnątrzpokoleniowej 
seniorów

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

68,755.00 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Boryczka 
Iwona Cabaj Wilkowska 

12.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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