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Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce informacje na temat 
rozliczenia działalności gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri” w roku 
2012. Ośrodek tworzony przez Wspólnotę Ruchu działa w ramach 
Parafii Najśw. Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu od 1978 
roku. Zasady funkcjonowania Wspólnot określa Statut Ruchu Soli-
darności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, formuła działania 
jest uzgadniana z Proboszczem parafii, w której funkcjonuje 
Ośrodek. Wszystkie środki otrzymywane od ofiarodawców gro-
madzone były w ostatnich latach na koncie parafialnym i z tego 
rachunku były przekazywane zgromadzeniom zakonnym prowa-
dzącym misje w Afryce. 

Jak już informowaliśmy w 2012 roku podjęło działalność Stowa-
rzyszenie Ruchu Maitri, które stanowi odrębną prawną reprezentację 
gdańskiej Wspólnoty Ruchu. We władzach Stowarzyszenia zasiadają m.in. 
członkowie Rady gdańskiej Wspólnoty Ruchu „Maitri”. Członkiem Stowa-
rzyszenia, a zarazem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest ks. Marek 
Dynia – proboszcz parafii NSJ. Z uwagi na początkową fazę działalności, 
w omawianym okresie jedynie niewielka część otrzymanych darowizn (ok. 
1%, tj. 26.581,18 zł) wpłynęła na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Po-
zostałe wpłaty były przekazywane na dotychczasowy rachunek parafialny. 
Wśród naszych ofiarodawców znalazły się więc już nieliczne osoby, które 
w roku 2012 dokonały wpłat zarówno na rachunek bankowy Parafii NSJ, 
jak i Stowarzyszenia Ruchu Maitri. W takiej sytuacji zostaną im wystawione 
dwa rozliczenia wpłat. 

Rok 2013 będzie rokiem przełomowym w sensie organizacyjnym dla 
gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri. Zmiana dotyczy zarówno sposobu 
gromadzenia darowizn od ofiarodawców jak i standardów prezentacji 
dokonań i danych finansowych. Będzie to rok, w którym Stowarzyszenie 
Ruchu Maitri przejmie odpowiedzialność za administrowanie wszystkimi 
formami pomocy realizowanymi w ramach gdańskiego Ośrodka Ruchu, 
a w szczególności za rozliczanie darowizn, kontakty z ofiarodawcami i mi-
sjonarzami, pracę z wolontariuszami, administrowanie danymi osobowymi. 
Spodziewamy się, iż podążając za przesyłanymi instrukcjami większość 
ofiarodawców będzie od roku 2013 dokonywać wpłat na rachunek ban-
kowy Stowarzyszenia Ruchu Maitri. Aby zapewnić pełną przejrzystość 
w zakresie podejmowanych działań, Stowarzyszenie obok podstawowych 
informacji na swój temat, opublikowało na stronie www.maitri.pl/Kontakt 
Ośrodki Maitri/Gdańsk „Katalog Standardów Postępowania Stowarzy-
szenia Ruchu Maitri”. Oprócz opisowych sprawozdań z działalności 
gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri i indywidualnych potwierdzeń wpłat 

dla Ofiarodawców, Stowarzyszenie publikować będzie sprawozdania 
finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) w formie 
wynikającej ze stosownych przepisów o rachunkowości. Mamy nadzieję, 
że proponowana formuła okaże się trafna i w pełni zaspokoi oczekiwania 
naszych Dobrodziejów. Wraz z Proboszczem parafii NSJ jesteśmy zgodni 
w ocenach co do zasadności dokonywanych zmian organizacyjnych, 
mamy świadomość nowych wyzwań, ale także poczucie pojawiających 
się nowych możliwości.

Prezentowany niżej dokument przedstawia w formie opisowej sprawoz-
danie z działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri, która została zasilona 
ze środków wpływających zarówno na rachunek bankowy Parafii NSJ, jak 
i w nieznacznym stopniu na konto Stowarzyszenia Ruchu Maitri.

Korzystając z tej okazji pragniemy serdecznie przywitać ofiaro-
dawców, którzy przystąpili do programu Adopcji Serca w ostatnich 
miesiącach, pozdrawiamy również naszych długoletnich dobrodziejów. 
Za sprawą Państwa pomocy tysiące dzieci mogły przeżyć ostatni rok 
nie głodując, z nadzieją na lepszą przyszłość. Dzięki Wam pracujący 
na ich rzecz misjonarze zyskali wsparcie dla prowadzonych ośrodków 
dożywiania, szpitali i przychodni zdrowia, mogli także wspierać lokalne 
społeczności w Afryce w budowie infrastruktury. Jesteśmy przekonani, 
iż ta mała kropla dobra dostarczona wspólnie na afrykańską ziemię, 
choć nie zmieni generalnego obrazu „oceanu” biedy, tak na pewno dla 
otrzymujących pomoc jest bardzo ważna i wnosi w ich życie nadzieję 
na lepsze jutro.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

Działalność gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri koncentruje się wokół 
dwóch celów statutowych: – niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom 
żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas; – budzenie wrażliwości 
sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na 
ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją.

W 2012 roku stała współpraca obejmowała 15 zgromadzeń misyjnych 
działających w 35 placówkach w 7 krajach Afryki Centralnej. Współpra-
cujące z nami Zgromadzenia pracowały m.in. w: Rwandzie, D.R. Kongo, 
Kongo-Brazzaville, Burundi, Kamerunie i Togo oraz na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej. Tradycyjnie największy wysiłek organizacyjny wiązał się z roz-
wojem programu Adopcji Serca, wspieraniem ośrodków dożywiania oraz 
przychodni zdrowia i szpitali prowadzonych przez polskie zgromadzenia 
zakonne. Zrealizowano także znaczną liczbę projektów pomocy jedno-
razowej. Łącznie na wszystkie wymienione cele wydatkowano w ciągu 
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roku 2.542.929,70 zł. Poniżej podajemy kwoty przekazane na rachunki 
bankowe w kraju i za granicą na rzecz poszczególnych zgromadzeń. Środki 
są rozliczane w ramach zawartych umów na podstawie przedłożonych 
rachunków i faktur (projekty pomocowe) oraz dokumentacji programu 
Adopcji Serca. 
Programy i projekty w ramach działalności statutowej      Kwota zł

Siostry Pallotynki (Rwanda, DR Kongo, Kamerun) .........1 138 168,09 zł

Siostry od Aniołów (Rwanda, DR Kongo, Kamerun) ..........243 547,25 zł

Siostry Pasjonistki (Kamerun) ..........................................231 975,96 zł

Siostry Kanoniczki Ducha Św. (Burundi) ...........................201 946,50 zł

Siostry Najśw. Duszy Chrystusa Pana (Kamerun) .............157 771,30 zł

Siostry św. Katarzyny, Dziewicy i Męcz. (Kamerun, Togo) .... 142 095,82 zł

Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus (Kamerun, Burundi) ...73 088,00 zł

Diecezja Doume – Abong Mbang Bp. Jan Ozga (Kamerun) .69 823,30 zł

Księża Pallotyni (Wybrzeże Kości Słoniowej) ......................67 443,37 zł

Siostry św. Michała Archanioła (Kamerun) .........................52 698,15 zł

Siostry św. Józefa  (Kongo, Kamerun) ................................52 049,17 zł

Siostry Opatrzności Bożej (Kamerun) .................................49 117,02 zł

Księża Marianie (Kamerun).................................................33 414,00 zł

Siostry św. Dominika  (Kamerun) .......................................24 528,00 zł

Siostry Służebniczki NMP (Kamerun) ...................................4 063,77 zł

Stołówka CARITAS ...............................................................1 200,00 zł

Razem programy i projekty statutowe ........................ 2 542 929,70 zł

STAŁE PROGRAMY POMOCY

Adopcja Serca
Program Adopcji w ramach całego Ruchu Maitri jest koordy-

nowany przez Ośrodek gdański. Praca ta wiąże się z konieczno-
ścią odwiedzin placówek misyjnych, do których dociera pomoc. 
W czerwcu 2012 roku koordynator, Tadeusz Makulski, odwiedził 
placówkę misyjną Grand Bereby w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Misja 
prowadzona jest przez księży Pallotynów, którzy obsługują prawie 
30 kaplic położonych w wioskach w promieniu ok. 60 km. W trzech 
miejscowościach zamieszkują dzieci objęte programem Adopcji Serca 
Ruchu Maitri – w sumie ponad 100 podopiecznych. Na przełomie listopada 
i grudnia wysłannicy gdańskiego Ośrodka Maitri przebywali w Kamerunie, 
gdzie odwiedzili wszystkie 23 placówki misyjne otrzymujące pomoc 
od Ofiarodawców Ruchu.

Na koniec roku 2012 przy udziale gdańskiego ośrodka wspieranych 
było 2474 podopiecznych, co oznacza spadek o 204 dzieci w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Sytuacja ta wynika z zakończenia udziału w programie 
najstarszych podopiecznych przyjmowanych do Adopcji na przełomie 
lat 1990/ 2000. W ich miejsce są na bieżąco przyjmowane do programu 
kolejne dzieci. W ramach Adopcji Serca prowadzone są różne programy 
dostosowane do potrzeb podopiecznych. W poszczególnych programach 
uczestniczyła następująca liczba podopiecznych: 1277 dzieci ze szkół 
podstawowych i młodszych, 1057 ze szkół średnich, 61 ze szkoły życia, 
24 dzieci z adopcji medycznej i 55 studentów, w tym 18 kleryków. Rocznie 
wydatki gdańskiego Ośrodka na cele Adopcji Serca w roku 2012 kształto-
wał się na poziomie 1 586937,33 zł.

Dożywianie głodujących dzieci
W roku 2012 gdański Ośrodek Maitri kontynuował wsparcie dla 

ośrodków dożywiania prowadzonych przez s. Pallotynki w Masaka, Ru-
hango, Gikondo w Rwandzie oraz Goma-Keshero w DR Kongo. Z uwagi 
na potrzeby zgłaszane przez misjonarzy wielokrotnie przeznaczono pomoc 
w ramach pojedynczych projektów pomocowych do innych placówek w Ny-
akinama (Rwanda), Rutshuru, Ntamugenga (DR Kongo), Buraniro (Burundi). 
Finansowano także akcje dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, 
parafiach w Atok, Doume, Dimako, Djouth, Ngelemendouka, Essengbot, 
Beroua-Enia (Kamerun), Sokode (Togo), Grand Bereby (WKS). 

JEDNORAZOWE  PROJEKTY  POMOCOWE

Dzięki ofiarności dobroczyńców gdańska Wspólnota Ruchu Maitri mogła 
w dalszym ciągu wspierać placówki misyjne w realizacji projektów pomoco-
wych. Łączna kwota przekazana na finansowanie 68 zgłoszonych projektów 
wyniosła w roku sprawozdawczym 955 992,37 złotych. Kilkanaście mikro 
projektów dotyczyło wsparcia udzielanego poszczególnym podopiecznym 
przez rodziców adopcyjnych. Listę projektów przedstawiamy poniżej:

1 Misja Ayos (Kamerun) prowadzona przez księży Marianów otrzymała 
pomoc finansową na edukację młodzieży uzdolnionej. Przekazano 
kwotę 3 500 Euro.

2 Misja Ayos (Kamerun) prowadzona przez księży Marianów otrzymała 
wsparcie finansowe na formację i edukację młodzieży. Przekazano 
kwotę 4 000 Euro.

3 Placówka misyjna w Nguelemendouka (Kamerun) prowadzona przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała dofinansowanie 
na kolonie wakacyjne dla 400 dzieci. Przekazano kwotę 2 000 Euro.

4 Podopieczny (S 32/04) z misji Goma (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na 
dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 109 Euro.

5 Seminarium pallotyńskie w Yaounde (Kamerun) otrzymało pomoc na 
dożywianie kleryków. Przekazano kwotę 1000 Euro.

6 Podopieczny (101/10) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na 
dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 145 $.

7 Podopieczna (S 40/21) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała środki na maszynę 
do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. 
Przekazano kwotę 150 $.

8 Podopieczna (S 31/16) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała dofinansowanie na 
dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $.
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9 Podopieczna (S 62/26) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała środki na maszynę 
do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych podopiecznej. 
Przekazano kwotę 150 $.

10 Placówka Bertoua – Tigaza (Kamerun) prowadzona przez Zgromadze-
nie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała pomoc na 
budowę studni dla żłobka. Przekazano kwotę  3 200 Euro.

11 Ośrodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadze-
nie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na dożywianie. 
Przekazano kwotę 4 000 Euro.

12 Ośrodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadze-
nie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał wsparcie na zakup 
leków. Przekazano kwotę 5 000 Euro.

13 Placówki misyjne w Masaka, Gikondo, Kibeho (Rwanda), prowa-
dzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymały dofinan-
sowanie na dożywianie dzieci w ośrodkach. Przekazano kwotę 
17 561 Euro.

14 Ośrodek dożywiania w Nyakinamie (Rwanda) prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup żywności 
i funkcjonowanie ośrodka. Przekazana kwota 6 000 Euro.

15 Placówka Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na pomoc biednym, 
chorym na dożywianie i zakup leków. Przekazano kwotę 4 000 Euro.

16 Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pieniądze na dożywianie, 
leczenie, środki higieniczne i artykuły szkolne dla dzieci osieroconych. 
Przekazana kwota 2 000 Euro.

17 Student (999/90) z misji Ntamugenga (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał dofinansowanie na 
utrzymanie. Przekazano kwotę 675 $.

18 Ośrodek dożywiania w Ntamugenga (DR Kongo) prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał wsparcie na pomoc w funk-
cjonowaniu. Przekazano kwotę 16 200 $.

19 Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na 
zakup leków i leczenie najuboższych. Przekazano kwotę 4 000 Euro.

20 Misja w  Masaka (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup samochodu. Projekt opłaco-
ny przez ofiarodawcę. Przekazano kwotę 2 500 Euro.

21 Placówka w Gitega (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na doży-
wianie. Przekazano kwotę 2 500 Euro.

22 Ośrodek zdrowia w Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadze-
nie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na pomoc w założeniu instalacji 
słonecznej  do inkubatora. Przekazano kwotę 1 700 Euro.

23 Szkoła dla dziewcząt w Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgro-
madzenie Sióstr Pallotynek  otrzymało dofinansowanie na dokończenie 
budowy cysterny na wodę. Przekazano kwotę 5 000 Euro.

24 Podopieczna (S 60/01) z misji Rutshuru (Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup 
maszyny do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznej. Przekazano kwotę 150 $.

25 Placówka Bafoussam (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Pallotynek, otrzymała wsparcie finansowe na zakup i instalację 

Szkoła podstawowa w Ntamugenga, Kongo
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dwóch cystern na wodę dla szkoły i domu mieszkalnego sióstr. Prze-
kazano kwotę 2 000 Euro.

26 Podopieczna (71/14) z misji Rutshuru (DR Kongo), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na zakup 
maszyny do szycia. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznej. Przekazano kwotę 170 $.

27 Podopieczna (S124/23) z placówki Abong Mgang (Kamerun), pro-
wadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa, 
otrzymała pieniądze na szkolenie. Projekt opłacony przez rodziców 
adopcyjnych podopiecznej. Przekazano kwotę 197,38 Euro.

28 Podopieczna (212/18) z placówki Bertoua-Enia (Kamerun), prowadzo-
nej przez Zgromadzenie Sióstr  Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
otrzymała pieniądze na naprawę dachu. Projekt opłacony przez rodzi-
ców adopcyjnych podopiecznego. Przekazano kwotę 200 Euro.

29 Sierociniec na misji Pagouda (Togo), prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, otrzymał dofinansowanie 
na dożywianie głodujących dzieci. Przekazano kwotę 6000 Euro.

30 Podopieczna (S 168/01) z placówki Buraniro (Burundi), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymała 
pieniądze na zakup pola. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 350 Euro.

31 Podopieczna (S45/15) z placówki Gikondo (Rwanda), prowadzo-
nej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na 
dodatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 85 Euro.

32 Szkoła Życia w Buraniro (Burundi), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymała środki na zakup mate-
riałów do nauki zawodu stolarza . Przekazano kwotę 3 000 Euro.

33 Przedszkole w Esseng (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie 
Sióstr od Aniołów, otrzymał ośrodki na dożywianie. Przekazano 
kwotę 2 000 Euro.

34 Ośrodek zdrowia w Nkol-Avolo (Kamerun) prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Pallotynek otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekaza-
no kwotę 2 500 Euro.

35 Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała pomoc finansową na 
budowę altany/świetlicy  na spotkania dla dzieci i młodzieży. Przeka-
zano kwotę 3 000 Euro.

36 Podopieczny (S 138/21) z misji Ntamugenga (DR Kongo), prowadzo-
nej przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał dofinansowanie 
na budowę domu. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 1 216 Euro.

37 Placówka misyjna w Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pieniądze na pomoc 
w nauce dla głuchoniemego chłopca. Przekazano kwotę 600 Euro.

38 Przedszkole CEB w Djouth (Kamerun), prowadzone przez Zgromadze-
nie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymało wsparcie na 
dożywianie. Przekazano kwotę 5 000 Euro.

39 Placówka Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pomoc na dożywianie 
dzieci szkolnych. Przekazano kwotę 3 200 Euro.

40 Misja katolicka Djouth (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, otrzymała pomoc na zorga-

nizowanie akcji dożywiania i obchodów świąt Bożego Narodzenia dla 
dzieci. Przekazano kwotę 2 000 Euro.

41 Ośrodek dożywiania w Nyakinamie (Rwanda), prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał środki na instalację wody 
do kuchni oraz na wybudowanie sanitariatów dla personelu i matek. 
Przekazana kwota 2 000 Euro.

42 Ośrodek misyjny Mandama (Kamerun), prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanej, otrzymał środki na wynagrodzenie dla pracowników i na 
zakup przyborów do szycia dla Szkoły Życia. Przekazano kwotę 
150 Euro.

43 Przychodnia w Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgroma-
dzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na zakup leków, 
mleka i odżywek. Przekazano kwotę  5 000 Euro.

44 Placówka Bertoua – Enia (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, otrzymała pomoc na 
dożywianie sierot, starców oraz rodzin chorych na AIDS. Przekazano 
kwotę  4 000 Euro.

45 Szkoła podstawowa w Nkoum (Kamerun), prowadzona przez Zgro-
madzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pomoc na dożywianie dzieci. 
Przekazano kwotę 2 000 Euro.

46 Ośrodek zdrowia w Doume (Kamerun), prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Pallotynek, otrzymał dofinansowanie na zakup leków. 
Przekazano kwotę 3 500 Euro.

47 Misja katolicka Gikondo (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na cele misyjne. Projekt opłaco-
ny przez indywidualnego ofiarodawcę. Przekazano kwotę 916 Euro.

48 Placówka misyjna Ntamugenga (Kongo), prowadzona przez Zgroma-
dzenie Sióstr od Aniołów, otrzymał wsparcie na pomoc dla uchodź-
ców. Przekazano kwotę 5 245 $.

49 Misja Grand Bereby (Wyspy Kości Słoniowej), prowadzona przez Sto-
warzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), otrzymała pomoc 
na opłatę szkoły, internatu i wyposażenia dla dziewczynki- bezdomnej 
sieroty. Przekazano 523 Euro.

50 Misja Grand Bereby (Wyspy Kości Słoniowej), prowadzona przez Sto-
warzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), otrzymała wsparcie 
na dofinansowanie internatu dla dziewcząt ze szkoły średniej. Przeka-
zano 1 596 Euro.

51 Szkoła podstawowa w Dimako (Kamerun), prowadzona przez Zgro-
madzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, otrzymała pomoc 
finansową na dożywianie. Przekazano kwotę 3 000 Euro.

52 Przychodnia dentystyczna w Kabuga (Rwanda), prowadzona przez 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, otrzymała wsparcie finansowe na 
zakup materiałów stomatologicznych uzywanych do leczenia miejsco-
wej ludności. Przekazano kwotę 3 000 Euro.

53 Centrum Formacji w Nguelemendouka (Kamerun), prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, otrzymało dofinanso-
wanie na pensje dla personelu kuchennego pracującego dla ośrodka 
dożywiania. Przekazano kwotę 2 500 Euro.

54 Szkoła i przedszkole w Essengbot (Kamerun), prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymały wsparcie na doży-
wianie. Przekazano kwotę 3 500 Euro.
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55 Misja katolicka Bafoussam (Kamerun), prowadzona przez Zgroma-
dzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała wsparcie finansowe na zakup 
samochodu. Przekazano kwotę 10 000 Euro.

56 Szkoła techniczna w Rutshuru (DR  Kongo), prowadzona przez Księży 
Pallotynów otrzymała dofinansowanie na wyposażenie stolarni, w ra-
mach programu Szkoła Życia. Przekazano kwotę 1 270 Euro.

57 Ośrodek zdrowia w Esseng (Kamerun), prowadzony przez Zgromadze-
nie Sióstr od Aniołów, otrzymał środki na zakup leków i dożywianie 
dzieci i chorych na AIDS. Przekazano kwotę 4 000 Euro.

58 Przedszkole w Dimako (Kamerun), prowadzone przez Zgromadzenie 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, otrzymało pomoc finansową na 
dożywianie. Przekazano kwotę 3 000 Euro.

59 Misja katolicka Gikondo (Rwanda), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci. Projekt opła-
cony przez indywidualnego ofiarodawcę. Przekazano kwotę 2 150 Euro.

60 Placówka Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Pallotynek, otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci w szkole podsta-
wowej. Przekazano kwotę 4 000 Euro.

61 Placówka Doume (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Pallotynek, otrzymała  dofinansowanie na dożywianie dzieci w przed-
szkolu. Przekazano kwotę 3 000 Euro.

62 Podopieczny (s125/03) z placówki Buraniro (Burundi), prowadzonej 
przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, otrzymał 
pieniądze na zakup pola. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznego. Przekazano kwotę 272 Euro.

63 Placówka Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgromadzenie 
Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymała pomoc w dofinansowaniu operacji 
serca podopiecznego ( S 105/01). Przekazano kwotę 1 000 Euro.

64 Misja katolicka Essiengbot (Kamerun), prowadzona przez Zgromadze-
nie Sióstr Opatrzności Bożej, otrzymała pieniądze na zakup materiałów 
potrzebnych do szwalni. Przekazano kwotę 500 Euro.

65 Diecezja Doume (Kamerun ) ks. Bp. Jan Ozga), prowadzona otrzymała 
pieniądze na kształcenie kleryków w ramach programu Adopcji Serca. 
Przekazano kwotę 18 000 Euro.

66 Przedszkole w Nguelemendouka (Kamerun), prowadzone przez Zgro-
madzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, otrzymało dofinansowanie 
na dożywianie dzieci. Przekazano kwotę 2 000 Euro.

67 Podopieczna (S182/03) z placówki Bafoussam (Kamerun), prowa-
dzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, otrzymała pieniądze 
naddatkową pomoc. Projekt opłacony przez rodziców adopcyjnych 
podopiecznej. Przekazano kwotę 200 Euro.

68 Placówka misyjna w Baffousam (Kmaerun)  prowadzona przez Zgro-
madzenie Sióstr Pallotynek otrzymała dofinansowanie na wyposażenie 
klas w nowo wybudowanej szkole Colege Sacre Coeur. Przekazana 
kwota 5 200 Euro.

OFIARODAWCY
W 2012 r. odnotowaliśmy 216 nowych deklaracji przystąpienia do pro-

gramu Adopcji Serca potwierdzonych wpłatami. Na koniec roku liczba osób 
dokonujących wpłat w tym programie na rzecz gdańskiego ośrodka Ruchu 
Maitri wynosiła 2280 (osoby fizyczne, koła różańcowe, samorządy szkolne, 
klasy, grupy uczniów, firmy), przy ogólnej liczbie wspierających wszystkie 
dzieła wynoszącej 2635 osób. Wśród ofiarodawców kilkaset osób wspierało 

więcej niż jedno dziecko. Wykreślenia podopiecznych z Adopcji Serca po ich 
usamodzielnieniu skutkowały także rezygnacją z udziału w programie – ok. 
150 ofiarodawców. Wiele osób dokonywało wpłat na konkretne projekty 
pomocy jednorazowej. Ogółem przychody pochodzące z wpłat ofiarodaw-
ców wyniosły 3.007.716 zł (w tym 26.581.- zł wpłaty na Stowarzyszenie 
Ruchu Maitri), odsetki uzyskane od lokat bankowych wyniosły 23.256.- zł. 
Razem 3.030.972.- złotych. Uzyskana nadwyżka przychodów nad kosztami 
działalności statutowej wynika z cyklów rozliczeniowych programu Adopcji 
Serca i zostanie wydatkowana w następnym okresie rozliczeniowym.

PRACA BIURA W GDAŃSKU

W 2012 roku gdański ośrodek Ruchu Maitri zatrudniał do prac admini-
stracyjnych pracowników w łącznym wymiarze 3,5 etatu. Koszty związane 
z administrowaniem działalności wyniosły 259.094 złotych. Zostały one 
pokryte w całości z opłat administracyjnych oraz z uzyskanych odsetek 
od lokat bankowych. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczyliśmy 
145.722 złotych. Istotnym kosztem były wydatki poniesione na usługi 
informatyczne (60.073 zł). W ramach tej pozycji jest tworzona nowa baza 
danych pozwalająca na obsługę (dwóch podmiotów: Parafii NSJ i Stowa-
rzyszenia Ruchu Maitri) rozliczeń z ofiarodawcami i placówkami misyjnymi 
w programie Adopcji Serca i projektów pomocowych. W bazie danych 
prowadzony jest także rejestr korespondencji i wszystkich kontaktów 
z ofiarodawcami i podopiecznymi. Zakończenie budowy programu plano-
wane jest w 2013 roku. Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe (łącznie 
22.999 zł), publikacja gazetki i materiałów informacyjnych (8.488 zł), 
materiały biurowe (6.987 zł), opłaty za media i telekomunikacyjne (1.103 
zł), prowizje bankowe i ubezpieczenia (6.987 zł), zakup wyposażenia 
i sprzętu komp. (2.816 zł). Poniesione koszty stanowiły 8,5% pozyskanych 
w skali roku środków. 

W omawianym okresie wzrastała aktywność ofiarodawców i pod-
opiecznych podejmujących korespondencję. Ofiarodawcy wysłali około 
1347 listów do podopiecznych, otrzymaliśmy z Afryki prawie 3686 listów 
od dzieci. Oznacza to, że nasi tłumacze - wolontariusze dokonali tłuma-
czenia ponad 6000! listów. Serdecznie dziękujemy.

Oprócz tego odnotowaliśmy w ubiegłym roku w okresach świątecz-
nych oraz na okoliczność prenumeraty gazetki około 9187  kolejnych 
przesyłek. Wymiana tysięcy listów pomiędzy ofiarodawcami i podopiecz-
nymi nie byłaby możliwa bez ofiarnej pracy całej rzeszy wolontariuszy 
uczestniczących w przygotowywaniu wysyłek, składających gazetkę. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Biuro gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri jest także miejscem spotkań 
z misjonarzami. W przedstawianym okresie przedstawiciele Rady gdańskiej 
wspólnoty odbyli kilkanaście spotkań z goszczącymi w Polsce przedstawi-
cielami zgromadzeń misyjnych. Ośrodek współpracuje także ze wspólnotami 
Maitri działającymi w Białymstoku, Gliwicach i Raciborzu oraz w Bytomiu. 

INFORMACJE DLA WPŁACAJĄCYCH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że działając w porozumieniu z tutejszą Parafią 

z dniem 1 stycznia 2013 r. wszystkie obowiązki związane z administrowa-
niem i organizacją programów pomocowych prowadzonych w ramach 
gdańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ‘Maitri’ 
przejmuje założone przez nas w 2010 roku Stowarzyszenie Ruchu Maitri. 



6

Stowarzyszenie Ruchu Maitri (zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Gdańsku pod numerem KRS 0000364214), którego siedziba mieści 
się pod dotychczasowym adresem jest prawną reprezentacją Gdańskiej 
Wspólnoty Ruchu ‘Maitri’, istniejącej przy Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w od 1978 r. (więcej informacji na www.maitri.pl).

W związku z tą zmianą uprzejmie prosimy, aby od 1.01.2013 r. wszyst-
kie wpłaty z tytułu udziału w programach Adopcja Serca i Dożywianie 
kierować na poniższy rachunek bankowy:

l Nazwa: Stowarzyszenie Ruchu Maitri, 80-245 Gdańsk, ul. ks. Zator 
Przytockiego 3.

l Nr rachunku: 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330  PeKaO S.A. III 
o/Gdańsk  

l w tytule przelewu prosimy podać kod ofiarodawcy oraz nazwę pro-
gramu, na który przeznaczona jest wpłata np.: A1201, Adopcja Serca, 
Dożywienie, Projekt pomocy nr… 
Przy wpłatach zagranicznych wymagany jest numer konta w odpowiednich 

standardach, poszczególne kwoty można przesyłać w dewizach. Poniżej poda-
jemy numer rachunku bankowego do transferów międzynarodowych.

l Standard IBAN: PL 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330

l Standard BIG: PKOPPLPW 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Mamy nadzieję, że zaistniała zmiana nie będzie dla Państwa kłopotliwa. 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2012 ROKU
Wpłaty ofiarodawców są przeliczane na walutę Euro po kursie sprzedaży 

dewiz banku PeKaO S.A. z dnia wyciągu bankowego, w którym wpłata jest 
widoczna w systemie bankowym. Średnia wysokość składek w programie 
Adopcji Serca  kształtowała się następująco: 

l Adopcja Serca Szkoła Podstawowa – 672 zł/rok 

  (13 Euro miesięcznie/156 Euro rok) 

l Adopcja Serca Szkoła Średnia – 878 zł/rok 

  (17 Euro miesięcznie/204 Euro rok) 

l Adopcja Serca Szkoła Życia - 780 zł/rok 

  (15 Euro miesięcznie/180 Euro rok) 

l Adopcja Medyczna- 1178 zł/rok 

  (23 Euro miesięcznie/276 Euro rok)

Ofiarodawców, którzy nie dokonali wpłat w określonej wysokości, 
bardzo prosimy o uzupełnienie składek.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy podopieczny kończy udział w programie Adopcji Serca?
Podopieczny kończy (jest wykreślany) udział w programie Adopcji 

Serca po ukończeniu nauki lub jeżeli nie spełnia warunków programu (np.: 
zmienia miejsce zamieszkania, przestaje uczęszczać do szkoły, dziewczy-
na zachodzi w ciążę, nie rokuje ukończenia szkoły itp.). Od roku 2007 roku 
koordynatorzy z gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri wraz z misjonarzami 
odpowiedzialnymi za Adopcję Serca w poszczególnych placówkach, ściśle 
monitorują przypadki osób objętych pomocą po ukończeniu 18-tego roku 
życia, aby nie zachodziła obawa, iż jej otrzymywanie staje się sposobem 
na życie. W przypadku zakończenia udziału w programie przez podopiecz-
nego, ofiarodawca jest powiadamiany o tym fakcie wraz z zapytaniem, 

czy chce wspierać kolejne dziecko. Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie 
przydzielamy pod opiekę kolejnego dziecka. Wszystkich ofiarodawców, 
którzy oczekują na informacje o swoich pełnoletnich dzieciach prosimy 
o napisanie listu do dziecka z pytaniem o plany na przyszłość. Skierujemy 
go do misjonarzy (list jest pisany do dziecka).

 Kiedy składka na Adopcję Serca ulega zmianie?
Z chwilą zakończenia nauki  dziecka w szkole podstawowej, gdy pod-

opieczny przechodzi do szkoły średniej, ofiarodawca otrzymuje powiadomienie 
o zwiększeniu składki adopcyjnej. Informacja ta jest wysyłana do zainteresowa-
nego niezależnie od wysokości dokonywanych wpłat, gdyż chcemy wyjaśnić 
kwestię zwiększenia zobowiązania. W korespondencji przesyłamy zapytanie, czy 
ofiarodawca podtrzymuje wolę dalszego udziału w programie.  

Kiedy kończy się udział ofiarodawcy w programie Adopcji Serca?
Zakończenie uczestnictwa ofiarodawcy w programie następuje:

– gdy dotychczasowy podopieczny kończy udział w programie, a ofiaro-
dawca nie podejmie opieki nad kolejnym dzieckiem,

– gdy Ofiarodawca nie zdecyduje się na opłacanie zwiększonej stawki po 
przejściu dziecka do szkoły średniej,

– gdy Ofiarodawca pragnie zakończyć program z innego (osobistego) 
powodu i powiadomi o tym fakcie biuro Ruchu Maitri.
W przypadku gdy Ofiarodawca zaprzestanie płacenia składek i nie re-

aguje na korespondencję przesyłaną w tej sprawie, Ruch Maitri może podjąć 
decyzję o zakończeniu udziału ofiarodawcy w programie Adopcji Serca.

We wszystkich przypadkach prosimy ofiarodawców o poinformowanie 
nas o swojej decyzji drogą pocztową, mailową, lub telefonicznie.

Jeżeli po zakończeniu udziału w programie Adopcji pozostaną środki 
na indywidualnym koncie rozrachunkowym ofiarodawcy, na jego wniosek 
Ruch Maitri może dokonać zmiany ich przeznaczenia. W przypadku braku 
decyzji ofiarodawcy, środki są przeznaczane na Ogólny Fundusz Pomocy 
Ubogim, z którego ponoszone są wydatki na utrzymanie dzieci nieprzypi-
sanych do ofiarodawców.

Ofiarodawca może w każdej chwili ponownie przystąpić do tego pro-
gramu. W takim przypadku wystarczy zgłoszenie telefoniczne, mailowe 
lub zwykłą pocztą. Nie ma potrzeby przysyłania drugi raz deklaracji. Po 
zakończeniu udziału w Adopcji Serca można wspomagać inne nasze 
programy, np. dożywianie lub projekty pomocowe realizowane przez 
Ruch Maitri.

Jaka powinna być forma listów do dzieci?
List do dziecka powinien zmieścić się na kartce formatu A4.  Bar-

dzo pożądane są przez dzieci zdjęcia ofiarodawców i ich rodzin.  Waga 
listów nie może być większa niż 100g, a rozmiary nie mogą przekraczać 
30 i 22 cm - o ile ofiarodawca nie pokryje dodatkowych kosztów wysyłki 
do Afryki związanych z większym rozmiarem i wagą przesyłki (ok. 35 zł). 
Jeżeli przesyłka do dziecka przekracza wagę i rozmiary - Gdański Ośrodek  
zastrzega sobie prawo jej zwrotu. W sytuacjach nietypowych prosimy 
o kontakt z naszym biurem. Powyższe zasady wynikają z faktu, że przy 
odbiorze przesyłek misjonarze muszą ponosić dodatkowe opłaty przewyż-
szające wartość przedmiotów. Nie należy przekazywać podopiecznym 
żadnych kontaktów telefonicznych ani adresów pocztowych lub elektro-
nicznych. W listach nie należy składać żadnych obietnic dotyczących np. 
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przyjazdu do Polski, czy odwiedzenia dziecka w Afryce, ani deklaracji 
dodatkowej pomocy. Ruch Maitri i współpracujący misjonarze nie po-
noszą odpowiedzialności za wszelkie sytuacje i zdarzenia wynikające 
z naruszenia tych zasad. Zachęcamy do pisania listów.

 Podejmowanie bezpośrednich kontaktów wykracza poza program 
Adopcji Serca. Ruch Maitri nie jest w stanie uczestniczyć w takich rela-
cjach. Z naszych doświadczeń wynika, że z uwagi na ogromne różnice 
w postrzeganiu rzeczywistości i rozbudzane w ten sposób oczekiwania 
dzieci, pojawiające się uczucia krzywdy i zawiści uniemożliwiają kontynu-
owanie programu Adopcji w stosunku do podopiecznego kontaktującego 
się bezpośrednio z ofiarodawcą.

Skąd wynikają różnice w kosztach czesnego w szkołach średnich?
Dzieci wpierane w ramach programów Ruchu Maitri uczą się w szkołach 

średnich państwowych lub prywatnych. Czesne w szkołach prywatnych jest 
3-4 krotnie wyższe niż opłata za szkołę państwową. Częstą praktyką jest 
podejmowanie nauki w szkołach prywatnych, gdzie można się dostać bez 
zdania końcowego egzaminu i z niską średnią ocen przez dzieci, które miały 
problemy z nauką i nie dostały się do szkół państwowych. Wszyscy pod-
opieczni otrzymują jednak pomoc w jednakowej wysokości. Mogą zatem 
pojawiać się w listach od dzieci informacje, że nie starcza im pieniędzy na 
szkołę lub wręcz, że pomoc jest niewystarczająca. Oczekujemy w takich 
przypadkach większego zaangażowania opiekunów, z którymi mieszkają 
podopieczni, a nie dodatkowych wpłat od ofiarodawców.

 Czy mogę wspierać mojego podopiecznego, gdyby chciał studiować?
Kandydaci na studentów są traktowani indywidualnie. To znaczy, że 

koszt utrzymania studenta uzgadnia się z misjonarzem w zależności od 
potrzeb i to misjonarz wyraża zgodę na kontynuację programu i monitoro-

wanie postępów podopiecznego. Według dotychczasowych doświadczeń 
koszt utrzymania studenta wynosi od 25 Euro do 80 Euro na miesiąc. 
W eksperymentalnym programie adopcji dla studentów bierze obecnie 
udział 75 studentów. Projekt trwa 3. rok.

W trakcie wizyty przedstawicieli Maitri w Rwandzie i Kongo w maju 2011 
przyjęto ustalenie, że nie będą przyjmowani do niego nowi podopieczni. 
Wynika to z dużych trudności z utrzymywaniem kontaktów z podopiecz-
nymi zamieszkującymi często w bardzo odległych miejscach w trakcie 
nauki w szkołach wyższych. Misjonarze w tej sytuacji nie widzą możliwości 
ponoszenia odpowiedzialności za przebieg studiów i pożytkowanie środ-
ków. W jednostkowych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania 
bezpośredniego kontaktu z podopiecznym. Wtedy ofiarodawca może podjąć 
pomoc bez udziału Ruchu Maitri i misjonarzy.

W jaki sposób są identyfikowane wpłaty ofiarodawców?
Aby ułatwić identyfikację wpłat i zaksięgowanie ich na konto właściwe-

go ofiarodawcy, bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych reguł:

1. Dane darczyńcy, tj. nazwisko i imię oraz adres, winny być zbieżne 
z podanymi wcześniej do wiadomości Maitri. (W razie zmiany danych 
– bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie drogą pocztową, 
mailowo lub telefonicznie).

2.  Tytuł wpłaty:
l każdy ofiarodawca podaje w pierwszej kolejności swój Kod Ofiaro-
 dawcy nadany przez Maitri,
l rodzic adopcyjny tj. osoba, która ma pod opieką konkretne dziecko 
 - wpisuje  „Adopcja Serca”, 
l osoba wpłacająca na projekt – „Projekt nr....”,
l osoba wpłacająca inne wolne datki – „Dożywianie” lub „Fundusz 
 Pomocy Ubogim” w zależności od dokonanego wyboru.

Dzieci ze szkoły podstawowej w Dimako, Kamerun
Foto: Łukasz Sokół
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l wpłacający na cegiełki, zakup pamiątek ze strony www – „Cegiełki”.

3. Jeżeli rodzic adopcyjny pragnie dodatkowo wspomóc inny program, 
np. wpłaca 20 zł na Dożywianie, powinien w tytule wpłaty wyszczególnić 
kwotę dożywiania, wpisując „Adopcja Serca” + „Dożywianie zł 20,00”.

4. Osoba wpłacająca za inną osobę, powinna koniecznie w tytule wpłaty, 
oprócz swojego kodu ofiarodawcy oraz celu podać kod i nazwisko 
osoby, za którą dokonuje wpłaty.

5. Osoby, które zgłosiły akces otrzymywania naszej gazetki - opłata za prenu-
meratę jest automatycznie potrącana z wpłacanej kwoty (18 zł rocznie).

Do czego jest potrzebne potwierdzenie wpłaty wystawiane 
przez Parafię Najśw. Serca Jezusowego?

Podstawą do rozliczeń podatkowych wpłat dokonanych na rzecz Parafii 
NSJ w ramach, której działa gdański Ośrodek Ruchu Maitri jest dokument 
potwierdzający wykonanie przelewu (wydruk z rachunku bankowego, 
potwierdzenie z poczty) na rzecz Parafii. Ofiarodawca otrzymuje z Parafii 
Najśw. Serca Jezusowego w Gdańsku potwierdzenie dokonanych wpłat 
oraz oświadczenie na jakie cele zostały wydatkowane. Jest to dokument 
uzupełniający. Środki przekazywane na naszą rzecz są wykorzystywane na 
działalność charytatywno - opiekuńczą kościoła katolickiego.

Jak już informowaliśmy, w grudniu 2010 r. powołane zostało do 
życia Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 
„Maitri” (KRS 0000364214) z siedzibą w Gdańsku. Podstawowe 
dokumenty takie jak: Statut oraz Katalog Standardów postępowania 
Stowarzyszenia Ruchu Maitri dostępne są na stronie internetowej 
www.maitri.pl/Kontakt Ośrodki Maitri/Gdańsk. 
Stopniowo w okresie 2012–2013 Stowarzyszenie, w porozumieniu 
z gdańską Wspólnotą Ruchu Maitri działającą przy parafii NSJ 
przejmuje wszystkie sprawy związane z administrowaniem i orga-
nizacją programu Adopcji Serca i projektów pomocowych. 

Władze Stowarzyszenia 
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri:

Zarząd:

Ewa Turek – Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek 
Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 2007 r.)

Krzysztof Starczewski – Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, 
członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 1994 r.)

Michał Reiter – Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, wolonta-
riusz, współpracuje z Ruchem Maitri od 1995 r.) 

Komisja Rewizyjna:

Ks. Marek Dynia – Przewodniczący (proboszcz parafii NSJ od 2012 r.)

Iwona Szymkiewicz – Członek Komisji (inżynier, rodzic adopcyjny, 
wolontariusz Ruchu Maitri od 1998 r.)

Teresa Szeniman – Członek Komisji (księgowa, rodzic adopcyjny, czło-
nek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 2001 r.)

Dyrektor Biura

Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu 
Maitri (politolog, przedsiębiorca, uczestnik Ruchu od 2002 roku, 
wolontariusz, rodzic adopcyjny, członek Polskiego Stowarzyszenia 
Sprawiedliwego Handlu).

Sprawa uwzględniania w rozliczeniach podatkowych 
wpłat dokonywanych w roku 2013 
na rzecz STOWARZYSZENIA RUCHU MAITRI.

Pragniemy poinformować, iż darowizny dokonywane na rzecz na-
szego Stowarzyszenia mogą być przez Państwa odliczane od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 
1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nasze 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 
ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otrzymy-
wane od Państwa darowizny przeznaczamy na cele pożytku publicznego, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 4, pkt 6 – 9, pkt 13, pkt 14, pkt 23, 
pkt 27 i pkt 31 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, która wyklucza-
łaby odliczanie darowizn od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czujemy się w obowiązku wyjaśnić, iż wysokość odliczenia od docho-
du darowizn dokonanych przez Państwa na rzecz naszego Stowarzysze-
nia jest limitowana. Zarówno kwota odliczenia poszczególnych darowizn, 
jak i łączna kwota odliczeń od dochodu wszystkich darowizn, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, nie może przekraczać 6% dochodu wykazywanego przez Pań-
stwa w zeznaniu rocznym. W celu dokonania odliczenia darowizn prosimy 
w odpowiednich rubrykach zeznania rocznego wykazać kwotę dokonanej 
darowizny, kwotę odliczenia oraz dane naszego Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
80-245 Gdańsk, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 3
KRS 0000364214.
Kwotę darowizny należy najpierw wpisać w rubryce 11. lub 12. PI-

T/O,  dokonać podsumowania w rubryce 28. lub 29. PIT/O, a następnie 
przenieść kwotę z podsumowania do rubryki 98. lub 99. zeznania PIT-37, 
albo rubryki 143. lub 144. zeznania PIT-36.

Opracował: Tadeusz Makulski
Gdańsk 31.03.2013

INFORMACJE GDAŃSKIEJ WSPÓLNOTY RUCHU MAITRI 2013

StowarzySzenie Solidarności z Ubogimi trzeciego świata „MAITRI”
(nazwa skrócona: Stowarzyszenie Ruchu Maitri) – prawna reprezentacja gdańskiej Wspólnoty Ruchu


