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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 2015-06-30

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 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

Bożena 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 przewodnicząca TAK

Arleta Miszczyk członek TAK

Stanisława Przeźwiecka członek TAK

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Dostarczanie inicjatywom kobiecym w regionie lubuskim wiedzy i 
umiejętności nie-zbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej 
działalności na niwie społecznej.
2. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach 
człowieka, ze szcze-gólnym uwzględnieniem praw kobiet, zwłaszcza w 
perspektywie wchodzenia Polski do struktur europejskich.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 
polskiego prawodaw-stwa dotyczącego pośrednio i bezpośrednio 
najczęstszych kobiecych problemów (prawo pracy, prawo rodzinne).
4. Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i 
społecznym w państwie prawa, również poprzez prowadzenie lobbyingu 
oraz przeciwdziałanie bezrobociu.
5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej.
6. Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup 
mniejszościowych (religij-nych, narodowych).
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.
8. Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycznej.
9. Promowanie postaw prozdrowotnych u kobiet.
10. Przeciwdziałanie dyskryminacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizację:
a. warsztatów dla kobiet, przedstawicieli grup obywatelskich i 
zawodowych,
b. grup wsparcia, terapii i mediacji,
c. 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 wolontariacką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r., nr 234, poz. 1536 t.j.).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Projekty zrealizowane w 2014 r. 
1. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Ich Rodzinom
W ramach niniejszego projektu prowadziłyśmy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz ich Rodzinom w Zielonej Górze oraz 11 punktów pomocowych na terenie 
województwa lubuskiego, w których udzielałyśmy pomocy prawnej, psychologicznej oraz 
psychoterapeutycznej osobom uprawnionym. Bezpośredni dyżur w biurze w Zielonej Górze od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-19:00, w piątki od 8:00-18:00, pełniły osoby pierwszego 
kontaktu (od godziny 16:00 dyżur pełniły w trybie wolontariatu). W godzinach 16-19:00 dyżur pełnili 
asystenci osoby pokrzywdzonej, asystenci byli dostępni także w godzinach przedpopołudniowych – w 
sytuacjach awaryjnych lub po uprzednim umówieniu się. Nie odnotowałyśmy problemów z 
dostępnością do pracowników projektu – mamy szeroki zasób kadrowy.
W każdym z 11 punktów w terenie można było uzyskać w godzinach pracy jednostki – 8-15 informację 
o świadczonej pomocy oraz umówić się na spotkanie ze specjalistą i wypełnić dokumenty niezbędne do 
uzyskania pomocy materialnej. Informację świadczą osoby, pracownicy jednostek udostępniających 
pomieszczenie, którzy podpisali z nami porozumienie wolontariacie. 
Środki przeznaczone na pomoc dla beneficjentów FPPiPP w 2014 r. wydatkowałyśmy następująco: 
Osoby uprawnione mogą otrzymać pomoc materialną w formie określonej w §25 ust. 1 pkt 3-10 
rozporządzenia.  Na pomoc dla osób uprawnionych wydatkowano następujące kwoty: 
1) §25 ust. 1 pkt 1 organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod 
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rozwiązywania konfliktów; 145560,00  (w tym z FPPiPP  44170,00 zł)
2) §25 ust. 1 pkt 2 pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym 
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; pomoc psychologiczna: 
79560,00 (w tym z FPPiPP  22900,00) psychoterapia: 18480,00 (w tym z FPPiPP  7670,00) pierwszy 
kontakt: 60880,00 (w tym z FP-PiPP  19030,00)
3) §25 ust. 1 pkt 3 pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym 
przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczni-
czym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestęp-stwa lub jego następstw; 300,00 (w 
tym z FPPiPP 282,00)
4) §25 ust. 1 pkt 4 pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogól-nokształcącą i zawodową, także na 
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób 
uprawnionych; 19015,33 (w tym z FPPiPP 17874,33), wykonanie 97,3%, zwrot niewykorzystanej dotacji 
na konto MS,
5) §25 ust. 1 pkt 5 pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;  
24042,55 (w tym z FPPiPP 22893,07), wykonanie 94,09%, zwrot niewykorzystanej dotacji na konto MS
6) §25 ust. 1 pkt 6 finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal 
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany 
przez inne osoby; 63000,00 (w tym z FPP 59222,95)
7) §25 ust. 1 pkt 7 dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby 
pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku 
przestępstwa; 0,00 zwrot niewykorzystanej dotacji na konto MS
Tego zadania nie zrealizowałyśmy i w całości zwróciłyśmy środki nań otrzymane. Sądzimy, że w zakresie 
popularyzacji tej części oferty usług świadczonych przez nas beneficjentom FPPiPP zrobi-łyśmy 
najwięcej w stosunku do pozostałych zapisów projektowych. Porozumiałyśmy się zarówno z 
wojewódzkimi, jak i miejskimi radami osób niepełnosprawnych lub pełnomocnikami jednostek 
samorządu terytorialnego ds. osób niepełnosprawnych. Porozumiałyśmy się także z organizacjami 
pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne w zakresie prezentacji naszej oferty i wymiany 
kontaktów. Jednak osoby, które wnioskowały o tą pomoc i były do jej otrzymania uprawnione, albo nie 
były wstanie potwierdzić, że nie nastąpi podwójne finansowanie wydatku, albo nie dostarczyły 
wszystkich wymaganych przez nas dokumentów. Jeden z beneficjentów zrezygnował z ubiegania się o 
środki z FPPiPP ze względu na szczupłość oferowanej przez nas kwoty i zadeklarował powtórne 
ubieganie się w 2015 r.
8) §25 ust. 1 pkt 8  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów 
transportu
 związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;  2000,00 (w tym z 
FPPiPP 1880,00)
9) §25 ust. 1 pkt 9 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; 150000,00 (w tym z 
FPPiPP 143943,00)
10) §25 ust. 1 pkt 10 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny 
osobistej; 33600,00 (w tym z FPPiPP 32244,00)
W ramach projektu zorganizowano w 1250 godzin pracy prawnika, 683 godziny pracy psychologa i 160 
godzin pracy psychoterapeuty. W tym łącznie 80 godzin pracy wolontariackiej. Osoby pierwszego 
kontaktu przepracowały łącznie w wolontariacie 2400 godzin. 
Udzielono łącznie 1846 porad specjalistycznych mieszkańcom Zielonej Góry. 
Dzięki wskazaniu niniejszego projektu jako wkładu organizacji poza-rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego do działań ukierunkowanych na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
2. „Bezpieczna rodzina (z problemem alkoholowym)” Poradnik dla członków rodzin z problemem 
alkoholowym)
W ramach projektu stworzono 1 stronę internetową projektu, 1 wersję elektroniczną broszury i 
wydrukowano 2500 jej egzemplarzy. Broszura powstała we współpracy: prawniczki, psychoterapeutki i 
redaktorki. Na jej zawartość składają się następujące rozdziały: Regulacje prawne dotyczące alkoholu, 
Leczenie osób uzależnionych , Gminna (miejska) komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 
Postępowanie sądowe, Przemoc domowa, Procedura Niebieskiej Karty, Odpowiedzialność za długi, 
Majątek małżeński, Wspólne mieszkanie Dziecko i jego sytuacja prawna, Rodzina z problemem 
alkoholowym, kilka słów charakterystyki, Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, Dorosłe Dzieci 
Alkoholików, Profilaktyka, Współuzależnienie, Kobiety i alkohol. Broszurę oznaczono stosownym logo i 
nadano nr ISBN.
3. Mamy prawo, mamy prawa!
Warsztaty prawne przeprowadzone przez prawniczkę i trenerkę z naszego stowarzyszenia dostarczyły 
dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu polskiego prawa, jego stosowania, możliwości dochodzenia 
sprawiedliwości, ochrony prawnej. Dzięki atrakcyjnej, dostosowanej do potrzeb wiekowych formule 
warsztatów, uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami o strukturze i pracy wymiaru 
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sprawiedliwości. Lekcje zwiększyły świadomość prawną i poczucie bezpieczeństwa uczniów szkoły 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W szkole podstawowej wiadomości opierały się 
Konwencji Praw Dziecka oraz podstawowych instytucjach pomocowych. W gimnazjum znaczącym 
okazało się omówienie zagadnień dotyczących zdolności do czynności prawnych oraz zdefiniowanie 
pojęć wykroczeń i przestępstw. W szkole średniej tematyka została skoncentrowana na prawie pracy i 
prawie cywilnym. W ramach projektu stworzono 1 stronę internetową projektu, 1 wzór plakatu, 
wydrukowano 100 sztuk plakatu (bezkosztowo) i go rozdystrybuowano.  Współpracę nawiązano z 3 
szkołami na każdym szczeblu nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Każda klasa liczyła ok. 
25 osób. W ramach 9 godzin zegarowych (12 godzin lekcyjnych) przeszkolono założoną ilość uczniów, 
realizując założone cele i osiągając założone rezultaty.  
4.Wspieramy Mamy
Rozszerzona została idea edukacji, wsparcia psychologicznego i psychoterapii kobiet, których 
macierzyństwu towarzyszy depresja, obniżenie nastroju odbijające się negatywnie na nich lub na ich 
dziecku. Zwiększyłyśmy kompetencje oraz świadomość społeczeństwa w zakresie istnienia depresji 
poporodowej i problemów psychologicznych matek, jak również możliwych powikłań oraz negatywnych 
skutków dla nich samych i ich rodzin. Także uwrażliwiłyśmy społeczeństwo, w tym osoby najbliższe 
matkom, na problemy psychicznego aspektu macierzyństwa. Cele osiągnęłyśmy poprzez: 
Zaprojektowanie ulotek oraz strony internetowej, druk i dystrybucję 2000 ulotek projektu, a także 
poprzez udostępnienie wiedzy na temat problemów psychologicznych matek na stronie internetowej: 
http://baba.org.pl 
 i http://www.facebook.com/#!/pages/BABA/159053867444925.
Stworzyłyśmy grupę warsztatową dla 12 osobowej grupy matek prowadzoną przez wykwalifikowanego 
psychologa i przeprowadziłyśmy cykl spotkań dla kobiet w naszej siedzibie oraz zapewniłyśmy opiekę 
dzieciom matek świadczoną przez wolontariusza. W ramach realizacji zadania zostały zakupione do sali 
warsztatowej materace terapeutyczne, które służyły do ćwiczeń, przewijak wraz z podkładką 
pielęgnacyjną oraz środkami higienicznymi do pielęgnacji dziecka. Aby zapewnić dzieciom 
bezpieczeństwo została zakupiona i zamontowana barierka ochronna, tak, aby dzieci nie mogły 
wychodzić poza wytyczone miejsce do zabaw. Celem rozpowszechnienia informacji o realizowanym 
projekcie „Wspieramy Mamy” zaprojektowano i wydrukowano plakaty oraz ulotki dotyczące tematyki 
projektu. Aby poszerzyć komunikat o realizowanym projekcie rozpowszechniono informację do 
mediów, mass mediów oraz placówek oświatowych i medycznych i gabinetów psychologicznych. Ulotki 
oraz plakaty zostały rozprowadzone po placówkach, informacja została wyemitowana w mediach. 
Grupa wsparcia dla mam spotykała się od 03.04.2014 r. do 31.07.2014r. W toku prowadzonej od 
połowy stycznia rekrutacji, po-zyskano do grupy 12 stałych uczestniczek. Grupa miała charakter 
otwartych spotkań, więc mamy mogły korzystać z udziału w miarę swoich możliwości. Spotkania trwały 
po 2 godziny zegarowe. W sumie odbyło się 10 zaplanowanych sesji wsparcia grupowego oraz 4 
dodatkowe spotkania, co wynikało z potrzeb i oczekiwań grupy, dodatkowe spotkania przeprowadzono 
w systemie wolontariatu – nie planowałyśmy wcześniej dodatkowych spotkań, nie rozliczałyśmy ich 
zatem na potrzeby niniejszego sprawozdania. Każde ze spotkań zawierało temat przewodni, wokół 
którego toczyła się dyskusja.
5. Pomagamy Pomagaczom
Rozszerzona została idea wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego. Zwiększyłyśmy kompetencje 
społeczeństwa w zakresie znajomości polskiego prawodawstwa karnego oraz praw ofiary w toku 
postępowania karnego. Przygotowałyśmy do pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem 10 
wolontariuszy (wobec założonych 8 osób) poprzez organizację warsztatów prawnych, psychologicznych 
oraz umożliwienia praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w bezpośrednim kontakcie z 
beneficjentami Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach praktyk 
wolontariackich.
Szkolenie odbyło się w dniach 14-15.03.2014 w wymiarze 4 godzin warsztatów prawnych oraz 6 godzin 
warsztatów psychologicznych. Warsztaty prawne przeprowadziła p. Dorota Zubrzycka-Urbańska 
udzielająca porad prawnych w ramach funkcjonowania Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet 
BABA od 14 lat a warsztaty psychologiczne przeprowadziła p. Maksymiliana Żaczek udzielająca porad 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach projektu Ośrodków Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach porozumienia z 
Ministerstwem Sprawiedliwości RP. W rezultacie zrealizowanych szkoleń uczestnicy zdobyli wiedzę 
prawną dotyczące funkcjonowania wolontariatu – przepisów regulujących wolontariat, praw i 
obowiązków wolontariusza a także informacje z zakresu nauk psychologicznych i socjologicznych 
dotyczące rozmowy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, sposobów przeciwdziałania wtórnej 
wiktymizacji ofiar przemocy, zachowań korygujących szok postraumatyczny beneficjentów a także 
metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu i pozostałe pozwalające na skuteczne wypełnianie 
obowiązków wolontariusza. 
Praktyki wolontariuszy odbyły się zgodnie z złożonym harmonogramem w okresie od 1.04.2014 do 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

31.05.2014. Wolontariusze przepracowali w Stowarzyszeniu 80 h (wobec planowanych 64). Szkolenie 
metodologiczne wstępnie obejmowało zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Ośrodka, 
harmonogramem udzielania porad prawnych i psychologicznych. Następnym etapem praktyk był 
bezpośredni kontakt uczestników szkolenia z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem w obecności 
doświadczonego wolontariusza. Etapem kończącym było zapoznanie osób uczestniczących w szkoleniu 
z zasadami i metodami archiwizacji wniosków beneficjentów i dokumentów zawierających dane 
wrażliwe. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu wypełniły ankietę ewaluacyjną.
6. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Od  2009 r. koordynujemy w województwie dyżury prokuratorów, policjantów, radców i adwokatów, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy udzielających bezpłatnie pomocy i wsparcia 
ofiarom przestępstw. Towarzyszą dyżurom akcje medialne mające na celu edukację i prewencję. 
7. 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet
Wolontariusze przeprowadzili kampanię medialną 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET. W 
BABIE dyżurowali prawnicy, psycholodzy i policjanci.
8. BABA babie przez Internet
Porady prawne przez Internet udzielane są od 2001 roku, są anonimowe, realizowane w pełnym 
wolontariacie, porad udziela Dorota Zubrzycka-Urbańska, koordynuje Anita Kucharska-Dziedzic, w 
ramach projektu nową stronę internetową zaprojektowała i wykonała Katarzyna Motyka. Powiększono 
o dodatkowe aliasy możliwość korespondencji z poszczególnymi członkiniami Stowarzyszenia – 
koordynatorkami projektów oraz działami BABY. 
9. One Billion Rising
Ogólnoświatowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc 
seksualną. W Walentynki w cen-trach miast kobiety tańczą przeciw przemocy! Patronat na akcją 
przyjęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Nagłośnienie zapewnił Urząd 
Marszałkowski, ulotki wydrukowano dzięki ROPS w Zielonej Górze.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

poradnictwo prawne i 
psychologiczne dla ofiar
przemocy i 
przeciwdziałanie 
wtórnej wiktymizacji
Prowadzimy Ośrodek 
Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz ich 
Rodzinom w Zielonej 
Górze oraz 11 punktów 
pomocowych na 
terenie województwa 
lubuskiego, w których 
udzielamy pomocy 
prawnej, 
psychologicznej oraz 
psychoterapeutycznej 
osobom uprawnionym.  
W każdym z 12 
punktów w lubuskiem 
można było uzyskać 
informację o 
świadczonej pomocy 
oraz umówić się na 
spotkanie ze specjalistą 
i wypełnić dokumenty 
niezbędne do uzyskania 
pomocy materialnej. 
Środki przeznaczone na 
pomoc dla 
beneficjentów w 2014 
r. pochodziły z FPPiPP, 
miasta Zielona Góra 
oraz ze srodków 
własnych

91.33 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz 
równych praw kobiet i 
mężczyzn

poradnictwo prawne i 
psychologiczne, 
edukacja prawna  
lobbying
Wydrukowałyśmy 2500 
egzemplarzy broszury 
adresowanej do 
partnerek alkoholików, 
tekst powstał we 
współpracy: prawniczki, 
psychoterapeutki i 
redaktorki. Na jej 
zawartość składają się 
następujące rozdziały: 
Regulacje prawne 
dotyczące alkoholu, 
Leczenie osób 
uzależnionych , Gminna 
(miejska) komisja 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
Postępowanie sądowe, 
Przemoc domowa, 
Procedura Niebieskiej 
Karty, 
Odpowiedzialność za 
długi, Majątek 
małżeński, Wspólne 
mieszkanie Dziecko i 
jego sytuacja prawna, 
Rodzina z problemem 
alkoholowym, kilka 
słów charakterystyki, 
Dziecko w rodzinie z 
problemem 
alkoholowym, Dorosłe 
Dzieci Alkoholików, 
Profilaktyka, 
Współuzależnienie, 
Kobiety i alkohol. 
Współorganizowałyśmy 
Lubuski Kongres Kobiet.
Świadczyłyśmy pomoc 
prawną i 
psychologiczną 
kobietom. 
Organizowałyśmy akcje 
pomocowe i 
propagujące prawa 
kobiet.

91.33 Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

edukacja prawna dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
edukacja 
wolontariuszy, 
edukacja 
przeciwprzemocowa, 
szkolenie osób 
świadczących pomoc 
ofiarom przemocy i 
przestepstw. 
Zorganizowałyśmy 

91.33 Z
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warsztaty prawne 
przeprowadzone przez 
prawniczkę i trenerkę z 
naszego 
stowarzyszenia, które 
dostarczyły dzieciom i 
młodzieży wiedzy z 
zakresu polskiego 
prawa, jego 
stosowania, możliwości 
dochodzenia 
sprawiedliwości, 
ochrony prawnej. Dzięki 
atrakcyjnej, 
dostosowanej do 
potrzeb wiekowych 
formule warsztatów, 
uczniowie zapoznali się 
z podstawowymi 
informacjami o 
strukturze i pracy 
wymiaru 
sprawiedliwości. Lekcje 
zwiększyły świadomość 
prawną i poczucie 
bezpieczeństwa 
uczniów szkoły 
podstawowej, 
gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. 
Rozszerzona została 
idea wolontariatu i 
zaangażowania 
obywatelskiego. 
Zwiększyłyśmy 
kompetencje 
społeczeństwa w 
zakresie znajomości 
polskiego 
prawodawstwa karnego 
oraz praw ofiary w toku 
postępowania karnego. 
Przygotowałyśmy do 
pracy z osobami 
pokrzywdzonymi 
przestępstwem 10 
wolontariuszy (wobec 
założonych 8 osób) 
poprzez organizację 
warsztatów prawnych, 
psychologicznych oraz 
umożliwienia 
praktycznego 
wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w 
bezpośrednim 
kontakcie z 
beneficjentami Ośrodka 
Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych 
Przestępstwem w 
ramach praktyk 
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 723,717.91 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 723,717.91 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,859.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 689,723.71 zł

wolontariackich.
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689,723.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,135.00 zł

1,350.00 zł

29,785.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,859.20 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczyłyśmy na wkład 
własny finansowy do projektu: Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Ich 
Rodzinom
W ramach niniejszego projektu prowadziłyśmy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz ich Rodzinom w Zielonej Górze oraz 11 punktów pomocowych na terenie 
województwa lubuskiego, w których udzielałyśmy pomocy prawnej, psychologicznej oraz 
psychoterapeutycznej osobom uprawnionym. Bezpośredni dyżur w biurze w Zielonej Górze od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-19:00, w piątki od 8:00-18:00, pełniły osoby 
pierwszego kontaktu (od godziny 16:00 dyżur pełniły w trybie wolontariatu). W godzinach 16-
19:00 dyżur pełnili asystenci osoby pokrzywdzonej, asystenci byli dostępni także w godzinach 
przedpopołudniowych – w sytuacjach awaryjnych lub po uprzednim umówieniu się. Nie 
odnotowałyśmy problemów z dostępnością do pracowników projektu – mamy szeroki zasób 
kadrowy.
W każdym z 11 punktów w terenie można było uzyskać w godzinach pracy jednostki – 8-15 
informację o świadczonej pomocy oraz umówić się na spotkanie ze specjalistą i wypełnić 
dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy materialnej. Informację świadczą osoby, pracownicy 
jednostek udostępniających pomieszczenie, którzy podpisali z nami porozumienie wolontariacie.

2,859.20 zł

1 podatnicy wskazywali jedynie cele statutowe 2,859.20 zł
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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 8,961.94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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: 742,123.49 zł 2,859.20 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

714,755.97 zł 2,859.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

27,367.52 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła 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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

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 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

28.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

13.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anita Kucharska-Dziedzic, 22 
czerwca 2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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