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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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica STARY RYNEK Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-067 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 684549232

Nr faksu 684549232 E-mail baba@baba.org.pl Strona www baba.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-26

2004-03-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97129357900000 6. Numer KRS 0000060904

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

Anita Kucharska-Dziedzic prezes TAK

Ilona Motyka wiceprezes TAK

Bozena Waltrowska sekretarz 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

Joanna Orłowska członek TAK

Bogumiła Burda członek NIE

Idalia Łyczkowska członek NIE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dostarczanie inicjatywom kobiecym w regionie lubuskim wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej 
działalności na niwie społecznej.
2. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolno-ściach 
człowieka.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakre-sie 
polskiego i unijnego prawodawstwa.
4. Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospo-darczym i 
społecznym w państwie prawa, również poprzez prowa-dzenie lobbingu 
oraz przeciwdziałanie bezrobociu i promocję przedsiębiorczości.
5. Promowanie równości.
6. Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup 
mniejszościowych (religijnych, narodowych).
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzy-szenia.
8. Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycz-nej.
9. Promowanie postaw prozdrowotnych.
10. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, przestępczości

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację:
     a. warsztatów dla kobiet, przedstawicieli grup obywatelskich i za-
wodowych,
     b. grup wsparcia, terapii i mediacji,
     c. kursów, seminariów, konferencji, wykładów i szkoleń.
2. Kontakty z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagra-nicą.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Prowadzenie poradnictwa, punktu informacyjnego, podejmowanie  
interwencji. 
5. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych.
6. Kontakty z mass mediami dla potrzeb edukacyjnych oraz prezenta-cji 
stanowisk.
7. Przyznawanie stanowisk i stypendiów.
8. Roztaczanie opieki nad członkami Stowarzyszenia oraz występo-wanie 
w obronie ich interesów, a także organizowanie samopomocy 
koleżeńskiej.
9. Zgłaszanie wniosków w sprawach stypendiów dla członków
Stowarzyszenia.
10. Działalność wolontariacką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontaria-cie (Dz. 
U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 t.j.).
11. Realizowanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trud-nej 
sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo-łecznej 
osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w ro-zumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-czej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostają-cych bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) dzia-łalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-go;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrod-niczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18) 
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywa-telskiego;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
22) promocji i organizacji wolontariatu;
23) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) rewitalizacji;
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmio-tów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

• Udzielałyśmy i udzielamy bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, 
tj. prawnego, psychologicznego, psychoterapeutycznego, doradztwa zawodowego, coachingu czy wsparcia w kryzysie 
udzielanego przez osoby pierwszego kontaktu oraz pomoc mediatorki w alternatywnym rozwiązywaniu konfliktów.
W 2019 r. udzieliłyśmy ok. 900 porad. Osoby zgłaszające się do nas po pomoc to przede wszystkim kobiety doświadczające 
przemocy, ale także osoby doświadczające problemów innej natury, takich jak: oszustwa, kradzieże, nadużywanie alkoholu 
przez członka rodziny, brak pracy, problemy emocjonalne, depresja, konflikty rodzinne, pracownicze itp. Wszystkie specjalistki 
udzielały  porad jako wolontariuszki (bez wynagrodzenia). Pozyskanie, utrzymanie i koordynowanie ich pracy to m.in. przedmiot 
niniejszego projektu „wsparcia instytucjonalnego”.
• Realizowałyśmy projekty:
Projekt wsparcia instytucjonalnego (dwuletni) – dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego – zatrudniłyśmy (w 
większości na umowach wolontariackich) i przeszkoliłyśmy osoby, których zadaniem jest praca na rzecz Stowarzyszenia, 
zarówno wewnątrz organizacji tj. czuwanie nad głównym, wsparciowym obszarem organizacji czyli pierwsze wsparcie osób 
zgłaszających się w trudnej kryzysowej sytuacji, organizowanie porad specjalistycznych, koordynowanie bieżących projektów i 
innych podejmowanych przedsięwzięć w obszarze działań antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych. Równie ważnym 
obszarem zatrudnionych osób jest praca na rzecz marki Stowarzyszenia czyli promocja, współpraca z partnerami, darczyńcami, 
utrzymywanie kontaktów i relacji, zainteresowania Stowarzyszeniem, dobry wizerunek BABY.
„Mamy prawo, mamy prawa V Wolność, niepodległość, prawa obywatelskie” – spotkania edukacyjne, warsztaty z dziećmi i 
młodzieżą w szkołach wszystkich szczebli edukacyjnych dot. edukacji prawnej – projekt dofinansowany ze środków Miasta 
Zielona Góra. To już kolejna V edycja projektu, w którym uczymy prawa dzieci i młodzież. Za każdym razem wybieramy inny 
temat przewodni i staramy się trafić do kolejnej szkoły w Zielonej Górze. 
„Dzieciństwo, młodość, bezpieczeństwo i wzajemna troska III” – spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i 
rodzicami  w szkołach wszystkich szczebli edukacyjnych, dot. tematyki antyprzemocowej, antydyskriminacyjnej, profilaktyki 
niebezpiecznych zachowań – projekt dofinansowany ze środków Miasta Zielona Góra. W 2019 roku tematem przewodnim było 
przeciwdziałanie agresji motywowanej nienawiścią, dyskryminacją, hejtem, uprzedzeniami i brakiem umiejętności 
powściągania negatywnych emocji.
„Bezpieczni od HIV/AIDS i innych chorób wstydliwych”– projekt poszerzenia wiedzy prawno-psychologiczno-zdrowotno-
społecznej na temat różnych aspektów sytuacji rodziny w kryzysie spowodowanym chorobą i możliwości uzyskania pomocy i 
wsparcia przez rodziny dotknięte HIV/Aids oraz pozostałymi chorobami roznoszonymi drogą kontaktów seksualnych w Zielonej 
Górze; zmiany świadomości i postaw obywateli Zielonej Góry wobec sytuacji kryzysu spowodowanych chorobą czy zakażeniem 
wirusem HIV; wsparcie postaw prozdrowotnych i profilaktycznych i edukację prozdrowotną w aspekcie zagrożenia zakażeniem 
wirusem HIV, wirusem HCV oraz pozostałymi chorobami roznoszonymi drogą kontaktów seksualnych; zapobieżenie 
zachowaniom ryzykownym osób młodych w kontekście zagrożenia zakażeniem chorobami roznoszonymi drogą kontaktów 
seksualnych.
„Bezpieczni dziś, bezpieczni jutro”(2019) – spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i rodzicami w szkołach 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 3



wszystkich szczebli edukacyjnych, dot. tematyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym m.in. przemocy 
domowej. To kolejny projekt ukierunkowany na przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym związanych z 
podejmowaniem ryzykownych lub nieakceptowalnych społecznie zachowań oraz kolejny etap wzmacniania poczucia 
bezpieczeństwa zielonogórskich dzieci, młodzieży i rodzin oraz kompetencji nauczycieli i pracowników szkół.
„Specjalistyczne wsparcie informatyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego organizacji”- dzięki dofinansowaniu 
Fundacji im. Stefana Batorego zatrudniłyśmy specjalistów – informatyków, natomiast koordynację działań informatycznych oraz 
odpowiednie szkolenie przeprowadziłyśmy dzięki niniejszemu grantowi „wsparcia instytucjonalnego”.
„Gotowi na samodzielność, gotowi na dojrzałość” – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Placówką 
Opiekuńczo – Wychowawczą nr 4 w Zielonej Górze, zorganizowałyśmy warsztaty dla wychowanków placówki, kształtujące 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami a także dotyczące 
kwestii prawnych w kontekście konsekwencji podejmowanych decyzji, podpisywania umów, prawa pracy i budowania 
odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania.
„Pomagamy Pomagaczom – Centrum Wolontariatu” – zorganizowałyśmy 20 godz. szkoleń prawno-psychologicznych dla osób 
chcących się aktywizować w pracy wolontariackiej. Każdemu uczestnikowi szkolenia umożliwiłyśmy odbycie 6 – godzinnej 
praktyki wolontariackiej pod opieką mentora -  doświadczonego wolontariusza Stowarzyszenia BABA.
Ulotki dla dzieci i młodzieży – 20.000 sztuk
Ulotki zawierają podstawowe informacje wzmacniające ich poczucie bezpieczeństwa oraz właściwe postawy wzajemnej troski 
rówieśniczej i niwelujące zachowania mające charakter tzw. mowy nienawiści a także inne ryzykowne postawy i zachowania 
Wszystkie materiały powstaną także w wersji elektronicznej. Ulotki dla dzieci i młodzieży powstały w dwu wzorach: dla dzieci ze 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ze względu na różny poziom percepcji i wiedzy ogólnej. W obu skupiłyśmy się 
na kwestii zaufania do osób dorosłych i instytucji pomocowych oraz określeniu, co jest krzywdzeniem dzieci i młodzieży oraz 
zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu.
Broszura  „Bezpieczni od HIV AIDS i innych chorób wstydliwych” -  800 sztuk 
Poradniki przygotował zespół prawników, psychologów, lekarzy i edukatorów, dostosowując do najnowszego stanu wiedzy i 
zmiany przepisów. Do wszystkich przygotowanych przez nas materiałów, zarówno tych w formie papierowej jak i elektronicznej 
 oraz szkoleń, warsztatów i porad dostęp jest bezpłatny.
Szkoliłyśmy się:
Szkolenie „Strategicznie o komunikacji” organizowane i dofinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego – dowiedziałyśmy 
się m.in.: Jak krótko i z sensem opowiedzieć o tym co robimy. W jaki sposób zyskiwać sojuszników. Jak zaplanować kampanię. 
Jak wykorzystać efekty i wpływ naszych działań do wzmacniania pozycji i wizerunku organizacji. Jak unikać ngo-sowego żargonu 
komunikując się z otoczeniem. Udział w szkoleniu uruchomił zmiany w sposobie komunikacji przedstawicieli naszego 
Stowarzyszenia z „Otoczeniem”  cały czas pracujemy nad ulepszaniem i skutecznością naszych kanałów komunikacji. Szkolenie 
„Bingo” organizowane i dofinansowane przez Fundację Panoptykon – dowiedziałyśmy się jak dbać o bezpieczeństwo w 
organizacji zarówno to ludzkie czyli dotyczące pracowników, wolontariuszy i  podopiecznych organizacji,  jak i bezpieczeństwo 
przetwarzanej w Stowarzyszeniu informacji zarówno analogowej jak i cyfrowej. Szkolenie „Bingo Brunch” – II edycja szkolenia 
Bingo zorganizowana i dofinansowana przez Fundację Panoptykon – spotkałyśmy się ze specjalistami-praktykami z zakresu 
RODO tj. m.in. prawniczką i psycholożką które przeprowadziły nas krok po kroku przez proces wprowadzania zmian w 
organizacji związanych z RODO. Szkolenie z Mediacji Podstawowej i Rodzinnej w warszawskim Centrum Mediacji Partners – 
dzięki szkoleniu poszerzyłyśmy naszą ofertę pomocową. Osoby zgłaszające się do nas po pomoc mogą skorzystać z pomocy 
mediatorki, której zadaniem jest wsparcie obu stron sporu w dojściu do ugody poza salą sądową. Szkolenie z zakresu 
przetwarzania danych osobowych „RODO” – dzięki szkoleniu realizujemy w Stowarzyszeniu Politykę Ochrony Danych zgodną z 
obowiązującymi przepisami unijnymi. Szkolenie Dialog Motywujący – nasza przedstawicielka została zakwalifikowana do 
udziału w 3-miesięcznym cyklu warsztatów dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych organizowany  przez Biuro 
Profilaktyki i Przeciwdziałania  Uzależnieniom w Zielonej Górze. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów mają wpływ 
na podniesienie poziomu skutecznej komunikacji motywującej do zmiany osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia po pomoc. 
Studium Dialogu Motywującego – po ukończeniu 2-letniego Studium Terapii (styczeń 2020r)  osoba zatrudniona w 
Stowarzyszeniu, dołączy do grona wolontariuszy- specjalistów terapeutów udzielających bezpłatnie pomocy 
psychologiczno–terapeutycznej a także zdobędzie uprawnienia trenerskie  umożliwiające prowadzenie szkoleń dla Pomagaczy – 
psychologów, pedagogów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i wielu 
innych, co wzbogaci naszą komercyjną ofertę współpracy z lokalnymi  instytucjami publicznymi i nie tylko.
• Podejmowałyśmy działania wspierające markę Stowarzyszenia BABA
Działamy we współpracy z przedstawicielami instytucji samorządowych, ściśle współpracujemy na rzecz osób, rodzin 
dotkniętych kryzysem. Na bieżąco oraz w miarę naszych możliwości i zasobów odpowiadamy na zgłaszane potrzeby przez 
policję, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych itp. Przygotowałyśmy, wydrukowałyśmy i 
rozpropagowałyśmy ulotkę stworzoną we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pt. „Jesteś Pokrzywdzona/y? 
Poznaj swoje prawa! „ Przedstawicielka Stowarzyszenia jest członkinią (jako wolonatariuszka) miejskiej Kapituły „Zgrani 
Zielonogórzanie. Przedstawicielka Stowarzyszenia jest wiceprzewodniczącą (oczywiście nieodpłatnie) Rady Programowej 
Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy. We współpracy z Sądem umożliwiłyśmy 
odbywanie kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w Stowarzyszeniu. 
Skazane się resocjalizują, a Stowarzyszenie korzysta z ich nieodpłatnej pracy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze 
strony przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej oraz innych Pomagaczy stworzyłyśmy i rozpowszechniłyśmy odpłatną ofertę 
naszych usług. Zamieściłyśmy informacje na temat działalności Stowarzyszenia na portalu Wikipedia.pl w celu szerszego 
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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

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

30000

7

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

dostępu. Nawiązałyśmy współpracę z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w celu pozyskania narzędzi do 
skuteczniejszej promocji i dostępu do potencjalnych darczyńców w obrębie 1%. Aktualnie korzystamy z udostępnionej nam 
przez Instytut platformy „Pitax” dzięki której możliwe jest rozliczenie się z urzędem skarbowym bezpośrednio na naszej stronie 
www.baba.org.pl i automatyczne przekazanie 1% na nasze działania statutowe. Nawiązałyśmy również współpracę z firmą 
Dotpay. Dzięki pozyskanym narzędziom cyfrowym uruchomiliśmy możliwość wpłaty darowizn bezpośrednio na naszej stronie 
internetowej. Promowałyśmy działalność Stowarzyszenia BABA uczestnicząc w panelach na następujących kongresach i 
konferencjach: Kongres Kobiet w Warszawie w 2018 i 2019 roku. Kongresie Kobiet w  Szczecinie. 2 i 3.12.2019  Konferencja 
Centrum Praw Kobiet Nasza przedstawicielka dzięki dofinansowaniu szkolenia z otrzymanych środków z niniejszego grantu 
uzyskała kwalifikacje mediatorki rodzinnej co zaowocowało wpisaniem na listę stałych mediatorów przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Zielonej Górze. Obecnie jako Stowarzyszenie umożliwiamy przeprowadzenie bezpłatnych spotkań mediacyjnych 
w naszej siedzibie, również tych zleconych przez sąd. We wrześniu 2019 zorganizowałyśmy pokaz filmu „Siłaczki” połączony z 
wykładem Magdaleny Środy i dyskusją, szerząc idee feminizmu. Jesteśmy aktywnymi członkiniami Wielkiej Koalicji za 
Równością i Wyborem, promującej prawa reprodukcyjne.

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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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

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 równych praw 
kobiet i mężczyzn

Ta sfera naszej działalności to:
poradnictwo prawne, psychologiczne, 
zawodowe psychoterapia, coaching dla osób 
pokrzywdzonych przemocą, przestępstwem, 
dyskryminacją wykluczeniem, wyłączeniem 
społecznym oraz defaworyzacjq;
poradnictwo, pomoc i wsparcie udzielane 
bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, w 
placówkach nas goszczących oraz dzięki infolinii 
telefonicznej i via Internet;
− poradniki i ulotki dla dorosłych, dzieci i 
młodzieży poświęcone tematyce równych szans;
- lobbowanie na rzecz zmian legislacyjnych w 
ramach porozumień organizacji 
prawoczłowieczych i równościowych;
− wywoływanie i prowokowanie zmiany 
społecznej w zakresie stosunku obywatelek i 
obywateli do kwestii równości.

91.33.Z 27,42 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzimy warsztaty i wykłady kierowane do 
dzieci i młodzieży, a uczące ich właściwych 
zachowań i postaw wobec zagrożeń: przemocą 
ze strony dorosłych i rówieśników, zagrożeń 
konkretnymi rodzajami przemocy: domowa, 
seksualna, cy-berprzemoc, rówieśniczą.
Wydajemy ulotki kierowane osob-no do dzieci i 
młodzieży na ww. tematy. Edukujemy dorosłych, 
jak reagować w przypadku podejrze-wanego
krzywdzenia dziecka. Działaniem bezpośrednim 
objęłyśmy uczniów zielonogórskich szkół 
podstawo-wych i ponadpodstawowych.

91.33.Z 0,00 zł

3

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

To sfera działalności, z którą jesteśmy kojarzone 
od początku istnienia Stowarzyszenia BABA. 
Prowadzimy poradnictwo prawne bezpośrednie, 
telefonicznie i via Internet. Dyżury prawne 
łączymy z kompleksowym wsparciem dla osób 
szukających u nas pomocy. Edukujemy prawnie 
dzieci, młodzież i dorosłych bezpośrednio a 
także dzięki publikacjom prawniczym w formie 
broszur, poradników i ulotek w wersji 
papierowej i elektronicznej. Współorganizujemy 
wolontariat pracowniczy w siedzibie 
Stowarzyszenia dla prawniczych grup 
zawodowych przy realizacji ogólnopolskich akcji: 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz 16 Dni Przeciw Przemocy 
Wobec Kobiet.

91.33.Z 0,00 zł
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27 419,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 59 343,00 zł

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) 118 576,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 59 343,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 600,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 426,13 zł

e) pozostałe przychody 56 207,15 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Stowarzyszenie prowadzi działal-ność 
szkoleniową i edukacyjną, realizując 
działalność odpłatną statutową. Szkolenia i 
wykłady re-alizujemy na zamówienie Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego, Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządo-
wych, organów administracji i szkół. 
Zadania te realizują nasi specjaliści z 
różnych dziedzin, prawnicy, psycholodzy, 
psychote-rapeuci, doradcy zawodowi, 
peda-godzy, nauczyciele akademiccy, 
trenerzy. Zadania te są kierowane do osób 
dorosłych, a także dzieci i młodzieży.

91.33.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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 388,05 zł

2.4. Z innych źródeł 1 426,13 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 419,10 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

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

1 Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn:
Ta sfera naszej działalności to:
poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe psychoterapia, coaching dla osób 
pokrzywdzonych przemocą, przestępstwem, dyskryminacją wykluczeniem, wyłączeniem 
społecznym oraz defaworyzacją;
poradnictwo, pomoc i wsparcie udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, w 
placówkach nas goszczących oraz dzięki infolinii telefonicznej i via Internet;
− poradniki i ulotki dla dorosłych, dzieci i młodzieży poświęcone tematyce równych szans;
- lobbowanie na rzecz zmian legislacyjnych w ramach porozumień organizacji prawoczłowieczych i 
równościowych;
− wywoływanie i prowokowanie zmiany społecznej w zakresie stosunku obywatelek i obywateli do 
kwestii równości

27 419,10 zł

1 Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn: 27 419,10 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 343,00 zł

54 000,00 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:

2 745,00 zł

27 643,05 zł

0,00 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 -64 780,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 600,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 209 456,25 zł 27 419,10 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

124 123,05 zł 27 419,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,13 zł

0,00 zł

85 333,07 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 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

0,00 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)

2 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)

1,33 etatów

14 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

30 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 136 145,44 zł

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

136 145,44 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)

1 666,33 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) 

230,00 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)  

386,88 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)  

0,00 zł

20 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

52 809,60 zł

52 809,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83 335,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 136 145,44 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

6 200,00 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

2 160,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 1) POMAGAMY 
POMAGACZOM-Centrum 
Wolontariatu Umowa nr 
AG.0530.1.9.2019.AF-Miasto 
Z.G. 2) Umowa DB-
BP.524.10.2019-UM Zielona 
Góra-Dzieciństwo, Młodość, 
Bezpieczeństwo i wzajemna 
troska III 3) Dotacja-Umowa 
DE-WO-
VIII.524.2.12.2019.BS z 
02.04.2019-MAMY PRAWO, 
MAMY PRAWA V, 
Wolność,niepodległość,praw
a obywatelskie 4) Dotacja-
Umowa DE-WO-
IX.524.2.33.2019.IW-
BEZPIECZNI OD HIV/AIDS I 
INNYCH CHORÓB 
WSTYDLIWYCH-UM. 
Ziel.Góra

POMOC OSOBOM 
POKRZYWDZONYM 
PRZESTĘPSTWEM I 
NIERÓWNOŚCIAMI

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA 36 000,00 zł

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

4 793,66 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. 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

Anita Kucharska-Dziedzic 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

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

1 Dotacja Umowa 5/2019 
Wojewoda Lubuski- 
GOTOWI NA 
SAMODZIELNOŚĆ, GOTOWI 
NA DOJRZAŁOŚĆ

POMOC OSOBOM 
POKRZYWDZONYM 
PRZESTĘPSTWEM I 
NIERÓWNOŚCIAMI

WOJEWODA LUBUSKI 5 343,00 zł

2020-10-14
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