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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-07-11

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 prezeska TAK

Bogumiła Burda wiceprezeska TAK

Irena Danowska sekretarzyni 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

Idalia Łyczkowska członkini TAK

Milena Krawczonek członkini TAK

Agata Tront-Grzesiak członkini TAK

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1.     Dostarczanie inicjatywom kobiecym wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej działalności na 
niwie społecznej.
2. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach 
człowieka.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 
polskiego i unijnego prawodawstwa.
4. Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i 
społecznym w państwie prawa, również poprzez prowadzenie 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 Stowarzyszenia.
8. Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycznej.
9. Promowanie postaw prozdrowotnych.
10. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, przestępczości i 
dyskryminacji.
11. Przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia i wyłączenia 
społecznego.
12. Prowadzenie usług opiekuńczych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację:
1) warsztatów dla kobiet, przedstawicieli grup obywatelskich i 
zawodowych,
2) grup wsparcia, terapii i mediacji,
3) kursów, seminariów, konferencji, wykładów i szkoleń.
2. Kontakty z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
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 prezentacji 
stanowisk.
7. Przyznawanie stanowisk i stypendiów.
8. Roztaczanie opieki nad członkami Stowarzyszenia oraz występowanie w 
obronie ich interesów, a także organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
9. Zgłaszanie wniosków w sprawach stypendiów dla członków 
Stowarzyszenia.
10. Działalność wolontariacka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1057 z póz. zm.).
11. Realizowanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
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 społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711 );
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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 narodowego;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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 obywatelskiego;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i zagranicą;
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 zagranicą;
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działamy w 3 obszarach, na terenie całego woj. lubuskiego:
1. Edukacja i prewencja − szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych − potencjalne ofiary przemocy rówieśniczej, domowej, 
seksualnej, cyberprzemocy. Wydajemy bezpłatne informatory prawne nt. przemocy seksualnej i domowej, rozwodów, podziału 
majtku, alimentacji, prawa pracy, praw pokrzywdzonych i praw człowieka oraz prozdrowotne (nowotwory kobiece, choroby 
intymne, uzależnienia, traumy, prawa pacjentów). Od 2013 r. edukujemy prawnie uczniów, a od 2016 r. także nauczycieli 
(przeciwdziałanie przemocy), dzięki dotacjom samorządowym. Skala edukacji to ok. 80 tys. osób. Łączny nakład broszur 
przekroczył w ciągu 23 lat pół mln egzemplarzy. To nasze działania ze względu na zasięg − największe.
2. Poradnictwo i interwencja − osobiście dla Lubuszan, telefonicznie i zdalnie dla wszystkich chętnych, prowadzimy poradnictwo 
prawne (od 2000 r.), psychologiczne, psychoterapia, coaching, mediacje rodzinne i poradnictwo zawodowe dla młodzieży i 
dorosłych. Przez lata prowadziłyśmy Wojewódzki Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, aż do przejęcia władzy przez PiS. 
Obecnie ośrodek prowadzimy wolontariacko i utrzymujemy wskaźnik ok. 1000 porad rocznie. Pracujemy w Zespole 
Interdyscyplinarnym. Codziennie dyżurują osoby pierwszego kontaktu. Za tą działalność otrzymałyśmy najwięcej nagród 
indywidualnie i zespołowo (wyróżnienie KPRM, nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Wejcherta, nagrody od policji i samorządów 
prawniczych, Kryształowe Serca dla radczyń prawnych, etc.). Poszerzyłyśmy ofertę o porady ginekolog i wsparcie osób ściganych 
za protesty w obronie praw kobiet. 
3. Wsparcie pomagaczy − szkolimy wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej, policjantów, pedagogów, prowadzimy 
superwizje, również odpłatnie. Wypracowane know how oferujemy wszystkim zainteresowanym. Publikujemy poradniki dla 
pomagających dorosłym i nieletnim ofiarom przemocy i przestępstw, rodzinom dotkniętym uzależnieniami, chorobą, 
niepełnosprawnością czy śmiercią. Przygotowujemy lokalne przeciwprzemocowe strategie samorządowe, monitorujemy je. 
Współpracujemy międzysektorowo na rzecz bezpieczeństwa i praw kobiet. Szkolimy aplikantów czy studentów na praktykach. Te 
działania zapewniają nam stały dopływ personelu i budują markę BABY jako otwartej na nowe wyzwania i ludzi, którzy mogą 
zbierać doświadczenia, zdobywać kompetencje i korzystać z pomocy mentorów w BABIE, myśląc o swojej karierze zawodowej. 

Zespół BABY to 30 członkiń, obecnie większość osób pracuje w trybie wolontariatu, część na umowach cywilnoprawnych, 
okresowo lub stale. Zespół współpracowników i wolontariuszy pracuje w Stowarzyszeniu w różnym zakresie czasu i 
zaangażowania. Wiele wolontariuszek i wolontariuszy pracuje z nami przy okazjach rokrocznych cyklicznych akcji typu „16 dni 
przeciw przemocy wobec kobiet” lub One Billion Rising czy przy organizacji protestów.

W 2021 r. prowadzono 6 projektów:
a) Fundusz Praw Kobiet, umowa z Fundacją im. Stefana Batorego na kwotę 43.000 zł. W ramach tego projektu 234 kobiet 
skorzystało z bezpłatnych specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych i zdrowotnych, w tym 1/3 z nich korzystała z kilku 
rodzaju porad. Dodatkowo ok. 150 kobiet skorzystało tylko z konsultacji osób pierwszego kontaktu. Ze względu na stan pandemii 
 prawie wszystkie porady odbywały się telefonicznie, jedynie w kilku wyjątkowych przypadkach porad udzielono stacjonarnie, w 
biurze Stowarzyszenia.
b) Pomagamy i wspieramy, wspólnie przeciw skutkom pandemii, umowa z Wojewodą Lubuskim na kwotę 9.875 zł. W ramach 
projektu prawnicy i psycholodzy wypracowali po 33 i 32 godziny pracy na rzecz beneficjentów projektu, świadcząc pomoc 
prawną 34 osobom i pomoc psychologiczną 15 osobom. Dzięki tej pracy rozwiązałyśmy problem prawny utrudniający 
funkcjonowanie co najmniej 34 rodzin w Zielonej Górze oraz polepszyłyśmy dobrostan psychiczny 15 Zielonogórzanom. 
Zniwelowałyśmy zatem negatywne skutki pandemii.
c) BABA – rodzinie, umowa z Miastem Zielona Góra na kwotę 9.000 zł.  W ramach projektu udzielono kompleksowej pomocy 30 
rodzinom dotkniętym przemocą domową uwarunkowaną alkoholizmem sprawcy. Była to pomoc prawna, psychologiczna, 
psychoterapeutyczna oraz wsparcie osób pierwszego kontaktu. 
d) Bezpieczni od przemocy domowej – broszura informacyjna, umowa z Miastem Zielona Góra na kwotę 10.500 zł. Powstała 
nowa elektroniczna i papierowa wersja bezpłatnej broszury „ Bezpieczni od przemocy domowej”. Elektroniczna wersja została 
opublikowana w ramach serwisu BABY oraz na stronach instytucji samorządowych i poradniczych i w mediach  
społecznościowych.  Wydaliśmy 3300 egzemplarzy, która przekazano policji, MOPS, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
wydziałowi oświaty do przekazania nauczycielom w mieście.
e) Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet,  projekt realizowany z dotacji Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowany z funduszy EOG realizowany od 01.10 2021 do 30.09.2022 r.
f) Z BABĄ – przeciw przemocy, realizowany  Z DOTACJI PROGRAMU Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany z 
Funduszy EOG, realizowany od 01.11.2021 do 31.10 2023 r. Program realizowany w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, 6 Ośrodków bierz udział w jego realizacji  (Sulęcin, Nowa Sól – gmina, Jasień, Żary, Szprotawa i Krosno Odrz.) 
Udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy.
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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

20000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 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 
prawnoczłowieczych i równościowych;
− wywoływanie i prowokowanie zmiany 
społecznej w zakresie stosunku obywatelek i 
obywateli do kwestii równości.

91.33 Z 32 972,85 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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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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2

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

Stowarzyszenie prowadzi działalność 
szkoleniową i edukacyjną i wspiera wolontariat 
w przedmiotowym zakresie. Prowadzimy 
warsztaty i wykłady kierowane do dzieci i 
młodzieży, a uczące ich właściwych
zachowań i postaw wobec zagrożeń: przemocy 
ze strony dorosłych i rówieśników, zagrożeń 
konkretnymi rodzajami przemocy: domowa, 
seksualna, cyberprzemoc, rówieśnicza.
Wydajemy ulotki kierowane osób dorosłych, do 
dzieci i młodzieży na ww. tematy.
Szkolenia i wykłady prawnoczłowiecze
realizujemy także na zamówienie Jednostek
Samorządu Terytorialnego, Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie, organizacji pozarządowych, organów 
administracji i szkół.
Zadania te realizują nasi specjaliści z różnych 
dziedzin, prawnicy, psycholodzy, 
psychoterapeuci, doradcy zawodowi, pedagodzy, 
nauczyciele akademiccy, trenerzy. Zadania te są 
kierowane do osób dorosłych, a także dzieci i 
młodzieży. Duża część naszej działalności w 2021
 roku stanowiła pomoc udzielana osobom 
uczestniczącym w życiu
obywatelskim i aktywnościach obywatelskich
polegających na obronie wolności człowieczych i 
obywatelskich podczas protestów ulicznych oraz 
wspieranie osób represjonowanych podczas i po 
protestach.

91.33 Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

W 2021 roku – kolejnym roku pandemicznym 
działalność wolontariacka w BABIE musiała 
zostać przeorganizowa-na, a jednocześnie 
zwiększyły się potrzeby społeczne a sama 
działalność była utrudniona ze względu na 
wymogi sanitarne. W 2021 wprowadziłyśmy 
wolontariat zdalny i hybrydowy. 
Dostosowałyśmy także nasze biuro do wy-
mogów sanitarnych umożliwiających 
kontynuowanie działalności poradniczej i 
interwencyjnej, zaopatrzyłyśmy się w osłony z 
pleksi, ozonator, maseczki, rękawiczki i płyny 
dezynfekcyjne. Wprowadziłyśmy reżim sanitarny 
dla bezpieczeństwa wolontariuszy i wszystkich 
korzystających z naszego biura.

91.33 Z 0,00 zł
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32 972,85 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 103 437,14 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) 211 633,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 157 227,39 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 16,17 zł

e) pozostałe przychody 54 390,25 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 817,40 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

74 062,14 zł

9 875,00 zł

19 500,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-11 7



2.4. Z innych źródeł 54 406,42 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 32 972,85 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 167 790,76 zł 32 972,85 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

81 016,45 zł 32 972,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

86 774,31 zł 0,00 zł

1 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 prawnoczłowieczych i równościowych; − wywoływanie i prowokowanie zmiany 
społecznej w zakresie stosunku obywatelek i obywateli do kwestii równości.

32 972,85 zł

0,00 zł

w 
tym:

2 691,15 zł

18 126,25 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 76 210,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

0 osób

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

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

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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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)

0,00 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)

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 55 691,39 zł

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

55 691,39 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)

432,60 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) 

283,06 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)  

0,00 zł

21 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

19 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 55 691,39 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 55 691,39 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

5 900,00 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

4 200,00 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 BABA – rodzinie W ramach projektu udzielono 
kompleksowej pomocy 30 
rodzinom dotkniętym przemocą 
domową uwarunkowaną 
alkoholizmem sprawcy. Była to 
pomoc prawna, psychologiczna, 
psychoterapeutyczna oraz 
wsparcie osób pierwszego 
kontaktu.

Miasto Zielona Góra 9 000,00 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

7 122,87 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

2 Bezpieczni od przemocy 
domowej – broszura 
informacyjna

Powstała nowa elektroniczna i 
papierowa wersja bezpłatnej 
broszury „ Bezpieczni od 
przemocy domowej”. 
Elektroniczna wersja została 
opublikowana w ramach 
serwisu BABY oraz na stronach 
instytucji samorządowych i 
poradniczych i w mediach  
społecznościowych.  Wydaliśmy 
3300 egzemplarzy, która 
przekazano policji, MOPS, 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej, wydziałowi 
oświaty do przekazania nauczy

Miasto Zielona Góra 10 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Pomagamy i wspieramy, 
wspólnie przeciw skutkom 
pandemii

W ramach projektu prawnicy i 
psycholodzy wypracowali po 33 
i 32 godziny pracy na rzecz 
beneficjentów projektu, 
świadcząc pomoc prawną 34 
osobom i pomoc 
psychologiczną 15 osobom. 
Dzięki tej pracy rozwiązałyśmy 
problem prawny utrudniający 
funkcjonowanie co najmniej 34 
rodzin w Zielonej Górze oraz 
polepszyłyśmy dobro-stan 
psychiczny 15 Zielonogórzanom. 
Zniwelowałyśmy zatem 
negatywne skutki pandemi

Wojewoda Lubuski 9 875,00 zł
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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
Bogumiła Burda Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-11
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