
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-17

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

Stanisława Przeźwiecka członek TAK

Arleta Miszczyk członek TAK

Joanna Orłowska członek TAK

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie 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)

1500

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Prowadzimy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich Rodzin, już od kilku lat, 
oferując porady prawnika, psychologa, psychoterapeuty, pomoc charytatywną i opiekę wolontariuszy 
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Projekt w roku 2016 zyskał dofinansowanie Miasta Zielona 
Góra. Pomogłyśmy ponad 1300 osobom. Współpracujemy z: Policją, Sądami, Prokuraturą, OPS-ami, 
PCPR-ami, NGO-sami. Adresatami są osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej. 
Przeciwdziałamy wszelakiej dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet, prowadząc punkty poradnicze 
w całym województwie lubuskim (13 punktów) z poradami prawników, psychologów oraz osób 
pierwszego kontaktu. Na ten cel otrzymałyśmy dotacje Fundacji im. Stefana Batorego.
Szkolimy osoby pomagające potrzebującym bliźnim - wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej i 
instytucji zajmujących się wspieraniem obywateli w ich życiowych kłopotach. To także nasz wieloletni 
projekt. W 2016 zyskał dofinansowanie Miasta Zielona Góra. 
Kolejny raz wydałyśmy także naszą flagową serię poradników prawnych z serii "Bądź bezpieczna"  w 
zaktualizowanej formie. Na ten cel zdobyłyśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego. 
Kolejny rok udzielałyśmy anonimowej pomocy prawnej via internet.
Nadal funkcjonowałyśmy w sieciach: Antyprzemocowa Sieć Kobiet oraz Ogólnopolska Sieć Organizacji 
Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi. Dołączyłyśmy do sieci organizacji walczących o 
przywrócenie Polkom praw reprodukcyjnych oraz wspierających zmiany legislacyjne na rzecz praw 
kobiet. Brałyśmy czynny udział, organizowałyśmy i współorganizowałyśmy wiele protestów kobiet 
przeciw łamaniu praw kobiet w Polsce. 
Organizowałyśmy nasze rokroczne akcje: One Billion Rising, 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet, 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Uczestniczyłyśmy w wielu inicjatywach skierowanych przeciw przemocy, edukacyjnych, prewencyjnych, 
pomocowych, w tym konferencjach dla dorosłych i dzieci. 
Nadal jesteśmy członkiniami Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich, Lubuskiego Kongresu Kobiet, 
Rady Programowej Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej, Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny. 
Nasz prezeska otrzymała w 2016 roku Nagrodę Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii 
Działalność społeczna oraz oznakę Zasłużonej dla Województwa Lubuskiego.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 
całym województwie 
lubuskim oraz dla osób 
spoza województwa dzięki 
prowadzonej infolinii oraz 
poradnictwu w Internecie. 
Publikujemy poradniki 
kierowane do 
pokrzywdzonych 
dyskryminacja 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 
człowieka (Ratujmy 
Kobiety, Wielka Koalicja za 
Równością i Wyborem).

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. 
Opracowałyśmy dwa 
poradniki służące ochronie 
praw i bezpieczeństwa osób 
dorosłych i dzieci. 
Współuczestniczymy w 
inicjatywach lokalnych i 
ogólnokrajowych na rzecz 
praw człowieka, 
partycypacji obywatelskiej, 
wolności i demokracji. 
Wspieramy aktywność 
obywatelską na poziomie 
lokalnym i krajowym. 
Wymieniamy 
doświadczenia z 
organizacjami o podobnym 
profilu w kraju i zagranicą. 
Edukujemy dzieci i 
dorosłych w tym zakresie.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzimy na terenie 
całego województwa 
lubuskiego punkty 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w kilkunastu 
lokalizacjach, w których 
dyżurują prawniczki 
Stowarzyszenia. Wydajemy 
po-radniki prawne z serii 
„Bądź bezpieczna”: od 
przemocy domowej, od 
przemocy seksualnej, w 
sądzie (małżeństwo, dzieci 
rodzina), w sądzie (sprawy 
majątkowe), w pracy i bez 
pracy. Wy-dajemy 
poradniki prawne dla osób 
świadczących pomoc dla 
osób pokrzywdzonych oraz 
in-formujące o modelach 
pomocy dla poszczególnych 
grup zawodowych 
zobowiązanych do 
udzielania pomocy 
dzieciom i obywatelom.  
Udzielamy pomocy prawnej 
- anonimowo - w 
internecie.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 85,608.81 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84,678.22 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 930.59 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 33,230.52 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 7,890.40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,890.40 zł

4.3. 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 kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

39,166.84 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,460.60 zł

1,580.12 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 dofinansowanie kosztów prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 7,890.40 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 23,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

59,207.56 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 59,207.56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

26,401.25 zł

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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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 zatrudnione 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

11.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

nie korzystała
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

32.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 23,179.77 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23,179.77 zł

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

175.60 zł

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

2,066.67 zł

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

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

w 2016 r. prezes Stowarzyszenia została uhonorowana Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w 
kategorii Działalność społeczna oraz odznaką Zasłużonej dla województwa lubuskiego.

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

organizacji

Anita Kucharska-Dziedzic, prezes 
/17 lipca 2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-26

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