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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 ANDERSA Nr domu 13 Nr lokalu 28

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
Anna Kosikowska - Wiceprezes
Iwona Cabaj -Wilkowska - Skarbnik
Maria Borzęcka - członek zarządu
Katarzyna Forecka-Waśko - członek zarządu
Aleksandra Saporznikow - członek zarządu
Joanna Kielasińska - Charkiewicz - członek zarządu

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 KR
Iwona Kaszuba - członek KR

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST ŚWIADCZENIE POMOCY 
OSOBOM STARSZYM CIERPIĄCYM Z POWODU SAMOTNOŚCI, 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUB BRAKU ŚRODKÓW 
MATERIALNYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. ORGANIZOWANE 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 ORGANIZACYJNA ORAZ SZKOLENIE 
CZŁONKÓW I INNYCH PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH 
DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA.
4. POBUDZANIE, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY, POSTAWY 
NAKIEROWANEJ NA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
STARSZYCH I SAMOTNYCH.
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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

Celem Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” jest świadczenie pomocy osobom 
starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej lub braku 
środków materialnych. 
Stowarzyszenie realizuje wspomniane cele m.in. przez organizowanie 
rozmaitych form aktywności indywidualnych i zbiorowych dla osób starszych, 
doradztwo oraz szkolenia dla osób korzystających z oferty Stowarzyszenia i 
wolontariuszy, pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postaw nakierowanych 
na działalność na rzecz osób starszych i samotnych, współpracę z instytucjami 
w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom 
starszym i samotnym. 
Działania Stowarzyszenia na rzecz swoich podopiecznych mają dwie 
podstawowe formy:
1. odwiedzanie samotnych osób starszych przez wolontariuszy w ich miejscu 
zamieszkania
2. aktywizowanie seniorów poprzez organizowanie różnorodnych form 
aktywności, które są ujęte w kilka podstawowych projektów (realizowanych 
dzięki współpracy z partnerami Stowarzyszenia):
* „Aktywny senior. Szczęśliwy senior” oraz „Między nami…pokoleniami…” (I 
edycja) – celem projektów jest podejmowanie wspólnych międzypokoleniowych 
działań zmierzających do wychodzenia z izolacji samotnych osób starszych, a 
przez to – w dalszej kolejności – zachęcania seniorów do działalności na rzecz 
innych (w tym też wolontariat); proponowane w nim działania to alternatywa 
aktywniejszego spędzania czasu oraz kontaktu z innymi seniorami i 
przedstawicielami młodszych pokoleń, co sprzyjało poprawie dialogu 
międzypokoleniowego. Realizowany w 2011 roku w Warszawie.
* „wakacje jednego dnia” - to jednodniowe wycieczki za miasto dla samotnych 
seniorów, których codzienna aktywność jest limitowana m.in. poprzez 
ograniczenia ruchowe. Projekt jest skonstruowany ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych, które poprzez różnorodne dysfunkcje ruchowe, 
w tym: narządów ruchu, wzroku i słuchu, nie mogą (mają obawy psychologiczne 
lub bariery fizyczne) samodzielnie zorganizować sobie aktywności w okresie 
wakacyjnym. Realizowany w 2011 roku w Warszawie, Lublinie i Poznaniu.
* „Tworzenie struktur samopomocy dla ludzi będących ofiarami narodowych 
socjalizmów w Polsce/w Warszawie, w szczególności dla ludzi w podeszłym 
wieku ze zmianami geronto-psychiatrycznymi” - działania mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, budowanie i 
umacnianie więzi seniorów z młodszymi pokoleniami oraz podkreślanie wartości 
ich doświadczenia (konsultacje ze specjalistami, warsztaty dla seniorów i 
wolontariuszy z tzw. umiejętności miękkich, nagrywanie wspomnień, 
archiwizowanie źródeł materialnych, dokumentacja fotograficzna bohaterów 
nagrań, wystawa fotografii, polsko-niemiecka podróż pojednania. Realizowany w 
2011 roku w Warszawie i Lublinie.
* „RAZEM. W zdrowym ciele zdrowy duch” - międzypokoleniowe zajęcia, których 
uczestnicy zdobyli wiedzę z zasad odżywiania się osób starszych, umiejętności 
przyrządzania dietetycznych potraw oraz technik oddychania i metod radzenia 
sobie ze stresem. Realizowany w 2011 roku w Warszawie.
* „Seniorzy w akcji” – projekt miał na celu: przeciwdziałanie marginalizacji i 
izolacji osób starszych w społeczeństwie poprzez zwiększanie ich aktywności 
życiowej oraz zbliżanie międzypokoleniowe, głównie seniorów i młodzieży, 
wyczulenie młodzieży na problemy starości oraz otwarcie starszych osób na 
sprawy młodzieży.  Realizowany w 2011 roku w Poznaniu.
Program zakładał:
- zadanie 1 : prowadzenie codziennych zajęć dla osób starszych - od 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
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poniedziałku do piątku; zajęcia o charakterze edukacyjnym, z przerwą letnią – 
lipiec- sierpień – wtedy miały miejsce wycieczki w ramach „wakacji jednego dnia”
- zadanie 2: odwiedziny niepełnosprawnych osób starszych w miejscach ich 
pobytu z częstotliwością przynajmniej 1 raz w tygodniu.
* „wakacje w Broku” – 6-ciodniowy wyjazd wakacyjny do miejscowości Brok, w 
którym uczestniczyli podopieczni i w wolontariusze „mbU” z Warszawy, Lublina i 
Poznania (35 osób) oraz 2 wolontariuszy seniorów z francuskiego oddziału 
„mbU” („petits freres des Pauvres” Paris Est).
* międzypokoleniowe spotkania świąteczne dla wszystkich podopiecznych i 
wolontariuszy „mbU” każdego roku organizują śniadania wielkanocne i kolacje 
wigilijne.  W 2011 przy każdej z tych okazji zgromadziliśmy przy wspólnych 
stołach ponad 200 osób.

Stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło kampanię STAROŚĆ też 
RADOŚĆ! Spokosenior.pl – akcję informacyjno-społeczną, która miała na celu 
łamanie stereotypów nt. starości; objęła akcję wizerunkową (na nośnikach: 
plakaty typu citylight oraz działania netPR: social media, strona 
www.spokosenior.pl, banery billboard)
oraz 
coroczną organizację imprezy okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych - piknik rodzinny w otwartej przestrzeni miejskiej pt. „Jarmark 
Kreatywności”, w którym w 2011 roku wzięło udział ok. 2 000 uczestników.
Stowarzyszenie zorganizowało też ogólnopolski konkurs „Spoko Senior 2011”, 
do którego swoje zgłoszenia przesłało kilkudziesięciu seniorów, a dzięki 
współpracy ze sponsorami 7 z nich otrzymało atrakcyjne nagrody.

Nową inicjatywą był „Dzień Sąsiada na Muranowie”, którego współorganizatorem 
było „mbU”. Przygotowany został piknik z licznymi atrakcjami (wspólne 
śpiewanie warszawskich szlagierów, tańce integracyjne, warsztaty plastyczne, 
domowa zupa przygotowana przez wolontariuszki) dla mieszkańców podwórka 
przy którym mieści się siedziba warszawskiego oddziału.

Z myślą o wolontariuszach zostały zorganizowane warsztaty w ramach projektu 
„Profesjonalizacja warsztatu pracy wolontariusza – kontynuacja i rozwinięcie”. To 
specjalne warsztaty tematyczne ukierunkowane na wyposażenie w wiedzę i 
umiejętności wolontariuszy wspierających osoby starsze i wzmacniające 
entuzjazm i motywację wolontariuszy. Ich cel to zrozumienie tego, co dzieje się z 
człowiekiem w starszym wieku po to by umieć skutecznie pomagać. Zajęcia 
odbywały się w trzech cyklach po 3 spotkania. Podczas I etapu warsztatów 
wolontariusze pracowali  między innymi nad uświadomieniem własnego 
potencjału, określeniem miejsca i znaczenia wolontariusza w organizacji. 
Natomiast II i III część dotyczyły wsparcia i towarzyszenia w sytuacjach trudnych 
– przewlekłej choroby, umierania oraz problemów dotyczących demencji. Projekt 
był realizowany w Warszawie.
W każdym z 3 miast odbyły się też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej.
Dla wolontariuszy „mbU” każdy z oddziałów organizował również zebrania 
organizacyjne, które służyły omawianiu bieżących spraw oraz grupy wsparcia – 
spotkania, podczas których wolontariusze mają okazję omówić trudne sytuacje, 
jakie pojawiają się w ich pracy z seniorami.

W każdym z 3 miast pracownicy zorganizowali obchody Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, które zawsze są okazją do podziękowania za ich pracę na 
rzecz „mbU”.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” w 2011 roku wciąż było aktywnym 
członkiem ogólnopolskiej płaszczyzny „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!” i 
przewodniczyło pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i 
Kombatantów w Warszawie.
W 2011 roku bardzo dobrze rozwijała się współpraca z dotychczasowymi 
partnerami Stowarzyszenia: lokalne organizacje seniorskie i pro-seniorskie, 
Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej oraz Wydziały Zdrowia i 
Polityki Społecznej w poszczególnych Urzędach Miast i Dzielnic.

„mali bracia Ubogich” byli także aktywnym uczestnikiem Pawilonu Europejskiego 
Roku Wolontariatu, gdzie została przygotowana m.in.: loteria fantową z 
konkursem, tańce dla każdego wieku oraz prezentacje twórczości 
podopiecznych Stowarzyszenia: p. Krystyny Łagowskiej i p. Janiny Strumińskiej. 
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W trakcie wydarzenia była też okazja do rozmowy z wolontariuszami „50+” na 
temat ich działań.
Podobną ofertę „mbU” zaprezentowało podczas Pikniku Organizacji 
Pozarządowych w ramach VI OFIP.

W dalszym ciągu rozwijał się ,, Newsletter „mbU " , który jest publikowany na 
stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłany do czytelników w ramach 
subskrypcji. Stowarzyszenie prowadzi też 4 profile na Facebook’u: 2 
ogólnostowarzyszeniowe oraz 2 służące akcji spokosenior i starość też radość., 
jak również dwa portale: malibracia.org.pl i spokosenior.pl 

W 2011 roku Stowarzyszenie rozwijało działalność międzynarodową w ramach 
Federacji
Międzynarodowej ,,Les petits freres des Pauvres". Delegat polskiego 
Stowarzyszenia wziął udział w
pracach Zarządu Federacji (2 spotkania). Przedstawiciele „mbU” uczestniczyli 
również w 2 spotkaniach w ramach pracy w Roboczej Grupie Europejskiej „petits 
freres des Pauvres " (EWG).
5 przedstawicieli „mbU” wzięło udział w międzynarodowej konferencji nt. 
wolontariatu na rzecz seniorów zorganizowanej w Paryżu.

W związku z dynamicznym rozwojem Stowarzyszenia w ostatnim kwartale 2011 
roku podjęto inicjatywę pozyskania większego lokalu na siedzibę „mbU” z 
zasobów lokali Miasta Stołecznego Warszawy po stawkach preferencyjnych dla 
NGO. 
Jednym z bardzo ważnych wydarzeń w 2011 roku było przyznanie wyróżnienia 
wolontariuszom Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w ogólnopolskim 
konkursie „Barwy Wolontariatu”. Wolontariusze „mbU” znaleźli się w dziesiątce 
wyróżnionych inicjatyw z ponad 1 000 nadesłanych zgłoszeń. Wyróżnienie jest 
tym bardziej cenne, iż jako jedyni w tej dziesiątce wolontariusze Stowarzyszenia 
działają na rzecz osób starszych. Delegacja wolontariuszy wzięła udział w 
uroczystej „Gali wolontariatu” w Pałacu Prezydenckim.

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

274

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
3. DORADZTWO I POMOC ORGANIZACYJNA ORAZ 
SZKOLENIE CZŁONKÓW I INNYCH PODMIOTÓW 
ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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
2. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE 
ZBIERANIA INFORMACJI I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W 
DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM STARSZYM
3. DORADZTWO I POMOC ORGANIZACYJNA ORAZ 
SZKOLENIE CZŁONKÓW I INNYCH PODMIOTÓW 
ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(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) 790,917.85 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,784.16 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 21,512.28 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22,265.83 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 404,522.56 zł
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w tym:

297,586.40 zł

0.00 zł

86,140.00 zł

20,796.16 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39,367.00 zł

760.00 zł

16,325.00 zł

21,000.00 zł

1,282.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 298,466.02 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

w tym:

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 22,265.83 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 OSÓBOM STARSZYM. 
RZECZNICTWO NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA SENIORÓW

10,000.00 zł

2 ORGANIZOWANE ROZMAITYCH FORM AKTYWNOŚCI INDYWIDUALNYCH LUB 
ZBIOROWYCH

10,000.00 zł

3 REKRUTOWANIE I SZKOLENIE WOLONTARIUISZY DO PRACY Z OSOBAMI 
STARSZYMI. PROMOCJA WOLONTARIATU NA RZECZ SENIORÓW.

2,265.83 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: 663,759.65 zł 22,265.83 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:

535,765.07 zł 22,265.83 zł

20,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

90,909.07 zł 0.00 zł

10,000.00 zł 0.00 zł

7,085.51 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)

7.0 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)

5.7 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 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

197.00 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

38.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 152.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 219,450.82 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

193,023.00 zł

188,954.32 osób

nagrody

premie

0.00 zł

4,068.68 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26,427.82 zł

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

219,450.82 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 219,450.82 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

0.00 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

1,475.76 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

4,192.80 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 Seniorzy w akcji. Poznań. Urząd Miasta Poznania. 66,000.00 zł

2 Profesjonalizacja warsztatu pracy wolontariusza – kontynuacja i rozwinięcie. 
Warszawa. Centrum Komunikacji Społecznej UM st. Warszawy

6,140.00 zł

3 RAZEM. W zdrowym ciele zdrowy duch! Warszawa. Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej.

4,120.00 zł

4 Jarmark Kreatywności. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 10,000.00 zł

5 Wakacje jednego dnia. Warszawa. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego

3,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

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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