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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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• 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

2003-05-06

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 Zarządu TAK

Bolesława Retecka Wiceprezes Zarządu TAK

Iwona Cabaj Skarbnik TAK

Joanna Kielasińska - 
Charkiewicz

Członek Zarządu TAK

Tomasz Bendlewski Członek Zarządu TAK

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

Barbara Abramowska Komisja rewizyjna - 
Przewodnicząca

TAK

Wacława Krusińska Komisja rewizyjna - 
Członek

TAK

Jakub Skrzypczak Komisja rewizyjna - 
Członek

TAK

STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cel statutowy Stowarzyszenia - świadczenie pomocy osobom starszym, 
cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej (zapis § 7 
statutu). Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przychodzi z pomocą 
osobom starszym. Jest odpowiedzią na pogłębiającą się samotność w 
społeczeństwie, a w szczególności samotność osób starszych. Być obok 
osób starszych jest wspólnym celem, który wymaga współpracy 
wolontariuszy i pracowników stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi 
rekrutację wolontariuszy i przydziela im zadania stosownie do ich życzeń i 
umiejętności, określa rolę każdego wolontariusza i koordynuje działania, 
udziela niezbędnego wsparcia i przeprowadza odpowiednie szkolenia. 
Docenia doświadczenia  wolontariuszy i ułatwia ich wymianę. Dokonuje 
regularnej oceny przeprowadzonych działań i dostosowuje je do 
zmieniających się potrzeb.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zgodnie z treścią §8 statutu, 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 szkolenia dla członków i innych 
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postaw nakierowanych na 
działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów 
Stowarzyszenia,
6) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
7) budowanie oferty pomocowo-socjalnej dla osób starszych.
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 szkolenia dla członków i innych 
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postaw nakierowanych na 
działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów 
Stowarzyszenia,
6) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
7) budowanie oferty pomocowo-socjalnej dla osób starszych.

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

Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w działania, które mają na celu pomóc seniorom wyjść z izolacji. 
W  odpowiedzi na pogłębiającą się samotność starszych osób Stowarzyszenie mali bracia Ubogich prowadzi autorski Program 
TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ. To zorganizowany wolontariat towarzyszący polegający na regularnych odwiedzinach 
wolontariuszy w domach podopiecznych mbU, dzięki którym budują się niezwykłe - oparte na przyjaźni i zaufaniu – relacje 
wolontariusza  z samotnym seniorem. Wypracowanie systemu profesjonalnego prowadzenia wolontariuszy Programu 
umożliwiło szybką i trafną reakcję w sytuacji kryzysowej, takiej jak np. pandemia COVID-19. Dzięki temu, w tym niełatwym 
czasie, pomoc do seniorów trafiała sprawnie, a wolontariusze mogli działać zgodnie z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa.
W 2020 roku w ramach Programu Stowarzyszenie mali bracia Ubogich skupiło się na:
1. Organizacji długoterminowego wolontariatu towarzyszącego na rzecz osób starszych żyjących w osamotnieniu poprzez 
aktywne docieranie do nowych podopiecznych i wolontariuszy, czuwanie nad rozwijanymi relacjami;
2. Przygotowywaniu nowych wolontariuszy do wolontariatu na rzecz osób starszych;
3. Systematycznej pracy nad profesjonalizacją warsztatu pracy wolontariusza - rozwojem wolontariuszy i ich wiedzy o 
potrzebach osób starszych, nad umiejętnościami budowania relacji z osobami starszymi, zapewnienieniem wsparcia 
psychologicznego wolontariuszom w postaci regularnych superwizji. 
4. Bieżącej pomocy dla podopiecznych w związku z sytuacją pandemiczną.
Poniżej kilka przykładowych działań, jakie podjęliśmy w tym szczególnym czasie:
- przeprowadziliśmy akcję "wycieraczkowych zakupów" polegającą na dostarczaniu podstawowych produktów pod same drzwi 
seniorów;
- zadbaliśmy, by podopieczni otrzymywali ciepłe posiłki. W okresie od 23.03 do 31.05 dostarczyliśmy 3044 zestawy obiadowe;
- pomagaliśmy w wykupieniu recept i realizacji bieżących opłat;
- koordynatorzy i wolontariusze utrzymywali stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi, co pozwalało podtrzymywać ich na 
duchu oraz sprawnie reagować na bieżące potrzeby;
- szukaliśmy alternatywnych sposobów odwiedzin: spotkania pod oknem, spotkania pod balkonem, spotkania online, aby w ten 
sposób pokazać seniorom naszą obecność i troskę;
- wiedząc, że długotrwała izolacja wpływa negatywnie na samopoczucie osób starszych zachęcaliśmy do aktywności fizycznej i 
umysłowej dostarczając pod drzwi: pakiety do rękodzieła, zestawy łamigłówek, pakiety ze wskazówkami do łatwych ćwiczeń 
fizycznych.
W 2020 roku wolontariusze mbU przepracowali w ramach Programu OBECNOŚĆ ponad 50 000 godzin.
W Programie TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ zawierało się także:
5. Inicjowanie wspólnego spędzania świąt, wspólnych wyjść na krótkie wycieczki, tworzenie warunków do nawiązywania i 
rozwijania relacji międzypokoleniowych.
W 2020 roku:
- pod drzwi naszych podopiecznych trafił świąteczny catering, koszyki wielkanocne oraz serdeczne, osobiste listy od 
wolontariuszy. Dostarczyliśmy 257 świątecznych zestawów cateringowych i 295 koszyków wielkanocnych;
- dotarliśmy do podopiecznych z wigilijnym posiłkiem, podarunkiem i świąteczną ozdobą. Dostarczyliśmy 281 kolacji wigilijnych i 
338 upominków wigilijnych. Odbyło się 154 świątecznych odwiedzin wolontariuszy;
- zabraliśmy niemal 200 podopiecznych na 72 krótkie i bezpieczne wycieczki za miasto lub na tereny zielone w obrębie miast.
5. Wspieranie seniorów w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie działań na rzecz uzyskania dla seniora specjalistycznej 
pomocy, ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, doraźna pomoc materialna w nagłych przypadkach bezwzględnie 
tego wymagających.
Ponadto w 2020 roku Stowarzyszenie mali bracia Ubogich realizowało swoje cele poprzez prowadzenie Telefonu Zaufania dla 
osób starszych – wsparcie psychologiczne dla seniorów z całej Polski. W 2019 roku w Telefonie dyżurowało czterech 
doświadczonych psychologów przez niemal 600 godzin.
W najtrudniejszym czasie – początków pandemii zwiększyliśmy liczbę dyżurów w Telefonie. Był to czas  kiedy starsi ludzie 
odczuwali ogromny stres, obawy, a rozmowa ze specjalistą TZ pomagała im wrócić do stabilności.
Ponadto w 2020 roku Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zainicjowało działalność w kolejnych miastach w Polsce: Wrocławiu, 
Świdniku, Gnieźnie i Krakowie. Dzięki temu Stowarzyszenie mali bracia Ubogich dociera do coraz większej grupy osamotnionych 
seniorów potrzebujących wsparcia.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

567

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1.Organizacja długoterminowego wolontariatu 
towarzyszącego na rzecz osób starszych żyjących 
w osamotnieniu w ramach Programu TWOJA 
OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ – aktywne 
docieranie do nowych podopiecznych i 
wolontariuszy, czuwanie nad rozwijanymi 
relacjami;
2.Przygotowywanie nowych wolontariuszy do 
wolontariatu na rzecz osób starszych, 
systematyczna praca nad rozwojem 
wolontariuszy i ich wiedzy o potrzebach osób 
starszych, nad umiejętnościami budowania 
relacji z osobami starszymi, zapewnienie 
wsparcia psychologicznego wolontariuszom w 
postaci regularnych superwizji;
3.Inicjowanie wspólnego spędzania świąt, 
wspólnych wyjazdów i wyjść na krótkie 
wycieczki, tworzenie warunków do 
nawiązywania i rozwijania relacji 
międzypokoleniowych, ale również między 
seniorami;
4.Wspieranie seniorów w sytuacjach 
kryzysowych, podejmowanie działań na rzecz 
uzyskania dla seniora specjalistycznej pomocy, 
ścisła współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej; 
5. Organizacja wsparcia w sytuacjach trudnych 
związanych z pandemią.

94.99.Z 490 781,17 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 186 056,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 124 900,08 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 25 476,74 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 34 254,33 zł

e) pozostałe przychody 1 425,70 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

1. organizowanie różnych form aktywności 
zbiorowych, częściowo odpłatne wyjazdy 
wakacyjne podopiecznych; w ramach tej 
działalności symboliczny zwrot kosztów 
ubezpieczenia wyjazdu na wycieczki;
2.współpraca z instytucjami w zakresie 
zbierania informacji i promowania działań 
na rzecz osób starszych
3. )doradztwo i pomoc organizacyjna oraz 
prowadzenie szkoleń dla  członków 
Stowarzyszenia oraz innych podmiotów;
4. pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, 
postawy nakierowanej na działalność na 
rzecz
osób starszych i samotnych.
zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia

94.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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383 162,06 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 550 725,03 zł

2.4. Z innych źródeł 252 169,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 216 821,59 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 499 391,26 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 1.prowadzenie telefonu zaufania dla osób starszych 47 285,50 zł

2 2.organizowanie różnych form aktywności grupowych seniorów:
- koszty utrzymania lokalu (czynsz, media)
- koszty spotkań międzypokoleniowych i warsztatów dla seniorów

66 172,49 zł

3 3. wspieranie i towarzyszenie samotnym osobom starszym - działania na rzecz poprawy jakości 
życia seniorów (koordynacja działań)
- wynagrodzenia + koszty ZUS płatnika koordynatorów
- wynagrodzenia + koszty ZUS płatnika koordynatora administracyjnego
- koszty telefonów koordynatorów

364 515,21 zł

4 4. wspieranie i towarzyszenie samotnym osobom starszym - działania na rzecz poprawy jakości 
życia seniorów - szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów

12 807,97 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

260,00 zł

2 743 888,56 zł

806 576,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 2 596 905,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 042 937,74 zł 499 391,26 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

1 527 994,57 zł 499 391,26 zł

25 476,74 zł 0,00 zł

0,00 zł

8 942,16 zł

480 048,58 zł

475,69 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 8 610,09 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

8 610,09 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

192 124,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

20 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

15,23 etatów

15 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

85 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)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

82 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 915 923,93 zł

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

915 923,93 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 688,13 zł

449 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) 

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)

103 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

103 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

446 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

790 418,80 zł

719 962,00 zł

- nagrody

- premie

58 118,94 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 12 337,86 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 125 505,13 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 17 400,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 898 523,93 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

wyjaśnienia:
poz.7 obliczono jako suma wynagrodzeń (pkt VI.1) / 
podzielona przez 12 miesięcy / 14,05 (przeciętna liczba 
zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat bez urlopów 
wychowawczych)
poz.11 dotyczy wynagrodzenia za grudzień 2020 (plus 
nagroda roczna)

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Grażyna Gruszka (księgowa) Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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