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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "MALI BRACIA UBOGICH"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Barbara Boryczka - Prezes
Aleksandra Saporznikow - Wiceprezes
Iwona Cabaj - Wilkowska - Skarbnik
Anna Kosikowska - członek
Katarzyna Forecka-Waśko - członek
Iwona Kaszuba - Duszyńska - członek

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

Marlena Antczak - Przewodnicząca
Teresa Klaudzińska - członek
Tomasz Ostropolski - członek
Małgorzata Winsyk - członek

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)                       
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§ 8 Statutu Stowarzyszenia mówi, że:
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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2012 roku podejmowane były wspólne, międzypokoleniowe działania, które 
miały  na celu wyprowadzić samotne osoby starsze z izolacji oraz integrować 
pokolenia. 
Realizowane były rozmaite projekty, w ramach których odbyło się wiele różnego 
typu spotkań, zajęć i warsztatów, wśród których można wymienić:

Warszawa:
Realizacja projektu finansowanego przez niemiecką fundację „Pamięć, 
Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ).
Projekt ten obejmuje swym zasięgiem terytorialnym miasta: Warszawę oraz 
Lublin. W ramach projektu, w roku 2012 w Lublinie oraz w Warszawie 
realizowane były bezpłatne konsultacje specjalistów (psychologa, prawnika, 
lekarza oraz pracownika socjalnego. W 2012 roku w Warszawie zostało 
zrealizowanych 114 porad dla osób starszych (78 porad udzielono beneficjentom 
spoza Stowarzyszenia oraz 36 porad udzielono beneficjentom, którzy są 
podopiecznymi podopiecznych Stowarzyszenia). W Lublinie udzielono 85 porad 
specjalistycznych ( 46 porad udzielono beneficjentom spoza Stowarzyszenia, 39
 porad udzielono beneficjentom, którzy są podopiecznymi Stowarzyszenia). 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
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W ramach projektu przeprowadzone zostały również spotkania (miasto 
Warszawa):
Międzypokoleniowe spotkania środowe – w roku 2012 odbyło się 11 spotkań. 
Uczestniczyło w nich 80 starszych uczestników będących podopiecznymi 
Stowarzyszenia, 60 starszych uczestników spoza Stowarzyszenia oraz 31 
wolontariuszy ( całkowita liczba uczestników 171). Międzypokoleniowe spotkania 
sobotnie – w roku 2012 odbyło się 11 spotkań. Uczestniczyło w nich 133 
starszych uczestników będących podopiecznymi Stowarzyszenia, 98 starszych 
uczestników spoza Stowarzyszenia oraz 79 wolontariuszy (całkowita liczba 
uczestników 171). 
W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty dla wolontariuszy:
• Jak zarządzać sobą w czasie? – 3 spotkania ( luty – marzec 2012). Liczba 
uczestników wszystkich trzech spotkań 35.
• Jak komunikować się skuteczniej? – 3 spotkania ( listopad – grudzień 2012). 
Liczba uczestników wszystkich trzech spotkań 33.
• Całodzienne warsztaty „Psychologiczne wsparcie dla osób z otępieniem ( maj 
2012) prowadzone przez Klausa Pawletko i dr. Barbarę Romero. – 16 
uczestników
• Dwudniowe warsztaty dla wolontariuszy ze wszystkich Oddziałów ( 1-2 grudnia 
2012), których celem było pogłębienie wiedzy dotyczącej schorzeń wieku 
starczego, a także wzmocnienie potencjału wolontariuszy „mbU” – 30.
W ramach projektu kontynuowane było nagrywanie wspomnień warszawskich 
seniorów, by ocalić je od zapomnienia i udostępnić młodszym pokoleniom. 
Nagrania można bezpłatnie wypożyczyć w siedzibie Stowarzyszenia.
Poza spotkaniami w ramach projektu z Fundacji EVZ odbywały się regularne 
spotkania dla podopiecznych i wolontariuszy warszawskiego oddziału 
Stowarzyszenia, realizowane m. innymi w projektach we współpracy z Biurami 
UM miasta Warszawy raz Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego:
- „Między nami… pokoleniami…” - 45 zajęć tematycznych oraz 58 zajęć 
językowych;
- „Potrafię więcej – pomagam lepiej!” - 11 sześciogodzinnych warsztatów dla 
wolontariuszy, kwota dotacji do projektu; 
- „Po drodze po zdrowie” (działanie dofinansowane przez Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki) – 12 warsztatów/zajęć dla seniorów.
Kolejnym projektem dofinansowanym przez MPiPS był projekt:
- „Zapytaj seniora – obywatelska pomoc w środowisku osób starszych” (w 
ramach PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2012) – przygotowana 
została grupa 20 wolontariuszy – seniorów, którzy będą działać w swoich 
środowiskach lokalnych na rzecz pomocy seniorom w potrzebie. 
Poza projektami odbywały się również spotkania z ekspertami (w tym grudniowe 
spotkanie z senatorem RP, Mieczysławem Augustynem) dotyczące zdrowia, 
finansów, praw konsumenta, bezpieczeństwa; zajęcia językowe (j. angielski, 
niemiecki); - zajęcia regularne,  odbywają się raz w tygodniu, spotkania o różnej 
tematyce: podróżnicze, biograficzne, poświęcone ciekawym pasjom i hobby, 
lekcje europejskie, zajęcia plastyczne oraz inne spotkania, które nie tylko bawią, 
ale także ćwiczą pamięć i pomagają zachować sprawność manualną.
W roku 2012 kontynuowana była inicjatywa organizacji wernisaży prac 
podopiecznych oddziału warszawskiego.

Lublin:
W roku 2012 akcje w Lublinie przebiegały zgodnie z ustalonymi z pracownikami 
harmonogramami. Odbyły się dwa pikniki, trzy wyjazdy z projektu „Wakacje 
jednego dnia” oraz wspólny wyjazd wakacyjny do Broku. 
Regularnie odbywały się spotkania herbatkowe (środy) oraz - śladem aktywności 
oddziału w Poznaniu - obchody imienin. W ciągu roku odbywały się również 
lekcje angielskiego oraz francuskiego.
Przedstawiciele lubelskich „małych braci Ubogich” regularnie wizytują Domy 
Pomocy Społecznej, w których rezydują podopieczni Stowarzyszenia i 
uczestniczą w spotkaniach organizowanych w DPS ach. W roku 2012 
dwukrotnie uczestniczyli w targach wolontariatu.

Poznań:
W roku 2012 akcje organizowane przez oddział miały zróżnicowany charakter: 
zdobywanie nowej wiedzy, usprawnianie, rozrywka czy zdobywanie nowych 
umiejętności. Było to możliwe dzięki realizacji dwóch projektów: „Senior nie do 
poznania” oraz „Otwórzmy się na samotność seniorów”.
Pierwszy z nich finansowany był z Urzędu Miasta Poznania i realizował zadania 
dziennej placówki wsparcia dla seniorów. W ramach projektu organizowane były 
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akcje okolicznościowe tj. spotkanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Spotkanie 
Wigilijne oraz szeroka gama zajęć edukacyjnych (w tym językowych, 
artystycznych, komputerowych, ruchowych), terapeutycznych a także spotkania 
ze specjalistami: prawnikiem, psychologiem. 
Drugi projekt „Otwórzmy się na samotność Seniorów” trwający od listopada 2012
 do czerwca 2013.
Głównym celem projektu było rozszerzenie naszej działalności zwłaszcza w 
zakresie aktywizacji seniorów pozostających w domach. Pozostałe obszary 
projektu dotyczyły rozszerzenia oferty zajęć komputerowych celem 
przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu seniorów, ale także tworzenie 
płaszczyzny dla integracji międzypokoleniowej między seniorami a młodszym 
pokoleniem. W projekcie zostały umieszczone także warsztaty i wyjazdy, których 
celem było wspieranie oraz profesjonalizacja warsztatu pracy wolontariusza. W 
ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, fotograficzny, 
zorganizowano wyjazd integracyjny do „Ośrodka wypoczynkowego Wrzos” w 
Pobiedziskach dla łącznej liczby 20 seniorów i wolontariuszy. Odbyły się liczne 
warsztaty dla wolontariuszy, zajęcia fotograficzne dla seniorów, oraz szereg 
wyjść kulturalnych przeznaczonych dla osób odwiedzanych w domach.
Przedstawiciele oddziału poznańskiego aktywnie promowali ideę „małych braci”  
oraz Stowarzyszenie uczestnicząc między innymi w poznańskich Targach 50+ 
oraz w dniach organizacji pozarządowych. Oddział aktywnie współpracuje z 
Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym, Wielkopolską Radą 
Koordynacji Organizacji Pozarządowych czy Centrum Inicjatyw Senioralnych 
oraz innymi instytucjami zajmującymi się tematyką NGO oraz senioralną.

Wszystkie oddziały realizowały podstawowe akcje, wspólne dla „małych braci 
Ubogich”, czyli wieczerze wigilijne dla wolontariuszy i podopiecznych a także 
śniadania wielkanocne oraz projekt wakacyjny:„Wakacje jednego dnia”. 
Przedstawiciele wszystkich miast wzięli udział w międzyoddziałowych wakacjach 
w Broku, które odbyły się we wrześniu 2012 roku. W każdym z miast 
obchodzono również 1 października, czyli Międzynarodowy Dzień Osoby 
Starszej. Wolontariusze i pracownicy ze wszystkich miast wzięli udział w 
międzyoddziałowych warsztatach, które odbyły się w dniach 1 i 2 grudnia 2012 
roku i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, jako spotkanie wzmacniające 
potencjał organizacji, motywujące wolontariuszy do dalszej pracy na rzecz 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie:
Z początkiem roku, na początku lutego, Stowarzyszenie otrzymało prestiżowe 
wyróżnienie kapituły Św. Kamila, działającej przy Instytucie Praw Pacjenta, za 
„codzienną troskę o osoby starze”. 
Na przełomie września i października został przygotowana kolejna edycja 
kampanii „Starość też Radość!” – mająca na celu łamanie stereotypów na temat 
starości. W ramach tej kampanii powstała strona www.spokosenior.pl, w tym 
roku odbyła się trzecia edycja konkursu „Spoko Senior” oraz obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w warszawskim Ogrodzie Saskim (w 
formie pikniku rodzinnego); Wolontariusze Stowarzyszenia stworzyli także mapę, 
na której znaleźć było można międzypokoleniowe wydarzenia i inicjatywy oraz 
sylwetki ciekawych seniorów. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
w Ogrodzie Saskim realizowane były dzięki dotacji z Biura Polityki Społecznej 
urzędu m.st. Warszawy.  Na ten cel przyznano Stowarzyszeniu dotację w 
wysokości 10 000 zł.
Oprócz tego Stowarzyszenie aktywnie realizowało misję alarmowania 
społeczeństwa i instytucji publicznych w sprawach dotyczących osób starszych, 
m.in. organizując spotkania komitetu sterującego ogólnopolskiego „Forum50+. 
Seniorzy XXI wieku” oraz prac Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych 
i Kombatantów w Warszawie.
W roku 2012 Stowarzyszenie rozwijało kontakty międzynarodowe z Federacją 
„des petites freres du Pauvres” oraz EWG ( grupą europejską działającą w 
ramach tej struktury). W lutym 2012 roku odbyło się zebranie Zarządu Federacji 
„pfP”, na którym zostały omówione raporty z działalności poszczególnych krajów. 
Polska została oceniona dobrze, a przedstawiciele Komisji przekazali Zarządowi 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” rekomendacje, które zostały wdrożone do 
realizacji.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

305

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub 
zbiorowych,
2) współpraca 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.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99 Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub 
zbiorowych

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99 Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,053,907.92 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,505.97 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 865.07 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 81,678.57 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 698,283.69 zł

525,873.69 zł

54,095.00 zł

115,815.00 zł

2,500.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34,832.66 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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700.00 zł

25,192.80 zł

3,540.00 zł

5,399.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 230,741.96 zł

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 81,678.57 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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

40,000.00 zł

2 Organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych i grupowych seniorów i dziłań 
międzypokoleniowych

41,678.57 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 709,945.75 zł 81,678.57 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

566,576.81 zł 81,678.57 zł

20,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

86,271.31 zł 0.00 zł

23,956.78 zł 0.00 zł

37,097.63 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

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. 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)

8.0 osób

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)

6.8 etatów

24.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

42.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 7 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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20.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 20.00 osób

271.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

36.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 229.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 259,088.09 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

224,427.03 zł

218,800.19 zł

nagrody

premie

630.00 zł

4,996.84 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,661.06 zł

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

259,088.09 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 259,088.09 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

2,337.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

4,536.00 zł

10. 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)

--

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Między nami...pokoleniami", Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 10,045.00 zł

2 „Potrafię więcej – pomagam lepiej!”, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 11,770.00 zł

3 „Po drodze po zdrowie”, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 4,000.00 zł

4 "Jarmark Kreatywnosci 2012 - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych". Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy

10,000.00 zł

5 „Senior nie do poznania”, Urząd Miasta Poznania 80,000.00 zł
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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. 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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Zapytaj seniora – obywatelska pomoc w środowisku osób starszych”, MPiPS, PO 
FIO

16,370.00 zł

2 „Otwórzmy się na samotność Seniorów”, MPiPS, Program ASOS I 37,725.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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