
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-16

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 członek TAK

Bogumiła Burda członek NIE

Idalia Łyczkowska członek NIE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA

Druk: MPiPS 1



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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§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
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 2018 r., poz. 450 z póź. 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 2016 r. 
poz. 1638);
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 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 podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy 
o działalności pożytku publicznego.
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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)

5000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Misja:
BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne 
poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego 
BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała 
dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej.
Działania:
*Wydajemy bezpłatne informatory prawne i medyczne, ulotki, plakaty.
*Organizujemy wykłady, szkolenia i warsztaty, grupy wsparcia i grupy samopomocowe.
*Uczestniczymy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym 
uwagę na ich problemy.
*Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, prowadzimy Ośrodek Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomagamy finansowo ofiarom przestępstw i przemocy, zapobiegając 
ich wtórnej wiktymizacji. 
* Edukujemy młodzież szkolną w zakresie prawa i bezpieczeństwa.
* Edukujemy i wspieramy pomagaczy, a wiec wszystkich pomagającym i wspierającym ludzi w 
kłopotach czy traumie.
* Czynnie protestujemy przeciw łamaniu praw kobiet i praw człowieka i lobbujemy na rzecz 
wprowadzania standardów demokracji w kraju.

Najbardziej znana i potrzebna jest nasza działaność pomocowa:  prawna i psychologiczna; pomoc 
osobom pokrzywdzonym przemocą, przestępstwem, dyskryminacją. Reagujemy na pojawiające się w 
regionie specyficzne problemy kobiet i mężczyzn. Wypracowałysmy markę i zaufanie do naszych 
kompetencji, także u panów, których jest ok 20% wśród naszych beneficjentów. 
# Wydajemy broszury prawne i medyczne dla kobiet dostępne na terenie całego województwa. Są 
także dostepne na naszej stronie internetowej.
Nasze bezpłatne informatory ukazują się w kilku seriach:
1) Bądż bezpieczna: ...od przemocy seksualnej, ...od przemocy domowej, ...w sądzie (małżeństwo, dzieci 
rodzina), ...w sądzie (stosunki majątkowe w małżeństwie), ...w pracy i bez pracy. To seria poświęcona 
różnym formom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, 
seksualnej, molestowaniu i mobbingowi). 
2) Twoje ciało, Twoje zdrowie. Ta seria poświęcona jest problemom zdrowotnym kobiet, zarówno 
chorobom onkologicznym, jak i tematom przemilczanym: płodności, chorobom wenerycznym, HIV, 
nietrzymaniu moczu.
3) Pomagamy pomagaczom i Pomagam świadomie. To serie dla osób stykających sie z potrzebującymi 
wsparcia osobami w szoku postraumatycznym, depresji i tragicznym skutkom doznanej przemocy czy 
dyskryminacji. Zawierają wiedzę prawną i psychologiczną, instruują, jak pomagać dorosłym i dzieciom, 
żeby pomóc skutecznie. 
4) Bezpieczna rodzina - poświęcona jest zagrozeniem, jakie dla trwalości związku niesie: brak 
partnerstwa, przemoc, alkoholizm i uzależnienia. 
5) Wszystko, co powinieneś wiedziec, o... - seria dla mlodzieży poświęcona kwestiom przemocy 
rówwieśniczej, przemocy w internecie, oraz zagrożeniu przemocą w domu i patologiami typu 
alkoholizm.
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
równych praw kobiet i 
mężczyzn

Prowadzimy 
poradnictwo
prawne, 
psychologiczne,
psychoterapeutyczne 
oraz
wsparcie przez osoby
pierwszego kontaktu i
wolontariuszy dla osób
dyskryminowanych 
oraz
defaworyzowanych w
w całym województwie
lubuskim oraz dla osób
spoza województwa 
dzięki
prowadzonej infolinii 
oraz
poradnictwu w 
Internecie.
Publikujemy poradniki
kierowane do
pokrzywdzonych
dysktyminacja i 
przemocą w
kilku seriach: prawnej 
oraz
prawno-
psychologicznej.
Czynnie uczestniczymy 
w
protestach przeciw 
łamaniu
czy ograniczaniu praw
kobiet (Czarny Protest,
Ogólnopolski Strajk 
Kobiet,
Międzynarodowy Strajk
Kobiet), wspieramy 
zmiany
legislacyjne w zakresie 
praw
czlowieka (Ratujmy
Kobiety, Wielka Koalicja 
za
Równościa i Wyborem).

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

Prowadzimy bezpłatne 
poradnictwo prawne, 
psychologiczne, 
psychoterapeutyczne 
oraz edukacje prawną i 
przeciwprzemocową. 
Opracowujemy 
poradniki i ulotki 
służace ochronie praw i 
bezpieczeństwa dzieci, 
dorosłych i rodzin.  
Współuczestniczymy w 
inicjatywach lokalnych i
ogólnokrajowych na 
rzecz praw człowieka, 
partycypacji 
obywatelskiej, wolności 
i demokracji. 
Wspieramy aktywność 
obywatelską na 
poziomie lokalnym i 
krajowym.
Wymieniamy 
doswiadczenia z 
organizacjami o 
podobnym profilu w 
kraju i zagranicą. 
Edukujemy dzieci i 
młodzież szkolną i 
studencką.

91.33.Z
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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. 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

udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa

Prowadziłyśmy na 
terenie województwa 
lubuskiego punkty 
pomocy prawnej w 
kilkunastu
lokalizacjach, w których 
dyżurowały prawniczki i 
wolontariuszki 
Stowarzyszenia BABA. 
W 2017 roku 
udzieliłyśmy pomocy 
prawnej 1400 osobom. 
Wydałyśmy 
poradniki prawne z serii 
"Bądź bezpieczna" i 
"Bezpieczna rodzina" i 
"Pomagam świadomie", 
poświęcone kwestiom 
prawnym, tłumaczące 
zawiłości procedur, 
poszczególne zapisy 
kodeksu karnego, 
cywilnego i rodzinnego 
oraz ustaw o pomocy 
społecznej i 
wychowaniu w 
trzeźwości oraz 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 
Edukacja świadczona 
jest osobom 
niepełnoletnim i 
dorosłym. Pomoc 
prawna - osobom 
dorosłym.
Udzielamy pomocy 
prawnej - anonimowo - 
w
internecie.

91.33.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 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

Prowadzimy działalność 
szkoleniową dla 
wolontariuszy, 
nauczycieli, 
pedagogów, 
nauczycieli, 
pracowników pomocy 
społecznej i 
pracowników 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie interwencji, 
pierwszego wsparcia i 
reintegracji społecznej 
dorosłych i dzieci 
dotkniętych przemocą, 
wykluczeniem i 
wyłączeniem 
społecznym oraz w 
zakresie niwelowania 
problemów 
społecznych o podłożu 
przemocowym. 
Edukacja i wsparcie 
pracowników pomocy 
społecznej realizowane 
jest przede wszystkim 
przez prawników, 
psychologów oraz 
trenerów - specjalistów 
z pożądanego przez 
placówki pomocowe 
zakresu.

91.33.Z

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

Druk: MPiPS 8



1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 230,434.22 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221,758.16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,149.78 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,526.28 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

57,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59,088.86 zł

1,430.00 zł

57,658.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 95,678.76 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

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 18,666.60 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18,666.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 57,000.00 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 52,485.09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,149.78 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 169,387.79 zł 18,666.60 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

169,273.07 zł 18,666.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

114.72 zł

0.00 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: 

1 Poradnictwo prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz wsparcie przez osoby 
pierwszego kontaktu i wolontariuszy dla osób dyskryminowanych oraz defaworyzowanych w w 
całym województwie lubuskim oraz dla osób spoza województwa dzięki prowadzonej infolinii oraz 
poradnictwu w Internecie. Publikacja poradników, materiałów instruktażowych i ulotek 
kierowanyh do pokrzywdzonych dysktyminacja i przemocą w kilku seriach: prawnej oraz prawno-
psychologicznej. Czynne uczestnictwo w protestach przeciw łamaniu czy ograniczaniu praw 
kobiet.

18,666.60 zł

1 Działalność statutowa Stowarzyszenia 18,666.60 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

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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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.)

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

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

32.00 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 6,140.69 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 6,140.69 zł

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

6,140.69 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6,140.69 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

35.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

20.00 osób

15.00 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)

30.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 20.00 osób

10.00 osóbb) inne osoby
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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)

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

1 Dzieciństwo, młodość, 
bezpieczeństwo i wzajemna 
troska.

Niwelowanie zagrożeń 
bezpieczeństwa osobistego 
dzieci i młodzieży oraz  
doświadczania przez nich 
przemocy, w tym przemocy 
rówieśniczej.

Prezydent miasta Zielona Góra 20,000.00 zł

2 Bezpieczna rodzina (z 
problemem alkoholowym) II 
(poradnik)

Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom spożywania alkoholu 
przez osoby dorosłe oraz 
spożywania alkoholu przez 
młodzież szkolną.

Prezydent Miasta Zielona Góra 15,500.00 zł

3 Mamy prawo, mamy prawa 
III. Od praw ucznia po 
Konstytucję

Poszerzanie wiedzy prawnej 
młodzieży i dzieci w zakresie 
polskiego prawa, w tym ustawy 
zasadniczej

Prezydent Miasta Zielona Góra 5,000.00 zł

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

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 (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)

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)

4 Rodzina bezpieczna w 
chorobie. Poradnik

Edukacja prawna osób 
doświadczających 
niepełnosprawności i 
nieuleczalnej choroby w 
rodzinie w zakresie ich 
uprawnień oraz sytuacji 
osobistej

Prezydent Miasta Zielona Góra 3,000.00 zł

5 Rodzina bezpieczna w 
kryzysie – poradnictwo 
prawne, psychologiczne i 
psychoterapeutyczne dla 
obywateli.

Zwiększenie świadomości 
prawnej oraz poczucia 
bezpieczeństwa w rodzinach 
zagrożonych kryzysem w 
województwie lubuskim.

Województwo Lubuskie – 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

9,000.00 zł

6 Twoje  zdrowie, 
bezpieczeństwo i wybór…, 
czyli wszystko co 
powinniśmy wiedzieć o 
alkoholi. ( poradnik)

Edukacja prozdrowotna i 
prawna młodzieży w zakresie 
zagrożeń wynikających ze 
spożywania alkoholu.

Zarząd Województwa Lubuskiego 4,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

organizacji

Anita Kucharska-Dziedzic / 13 
lipca 2018 Data wypełnienia sprawozdania
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