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Wpis do rejestru Fundacji pod numerem 4452 w dniu 22 XII 1994 

REGON        010840212 

 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji  

(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 

 

    Urszula Nowakowska    

    Hanna Agata Zakrzewska  

    Maria Katarzyna Trojanowska  

 

Cele statutowe fundacji 

Działanie na rzecz zmiany norm prawnych, praktyki stosowania prawa oraz obyczajów i 

kultury, które mają charakter dyskryminujący kobiety. Podnoszenie świadomości 

prawnej kobiet oraz udzielanie pomocy ofiarom dyskryminacji, rozwijanie współpracy 

pomiędzy instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zarówno na 

szczeblu lokalnym, jak i krajowym i międzynarodowym. Tworzenie warunków dla 

większej społecznej i politycznej aktywności kobiet, rozwijanie wrażliwości społecznej na 

potrzeby kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. 

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH 

ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH 

FINANSOWYCH 
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W okresie sprawozdawczym CPK kontynuowało swoją działalność statutową prowadzoną 

zarówno w głównej siedzibie Fundacji w Warszawie jak i w swoich jednostkach 

terenowych znajdujących się w Łodzi, Gdańsku, Częstochowie, Krakowie, Wrocławiu 

oraz w Warce. Realizując misje Fundacji staramy się równoważyć i łączyć monitorowanie 

ustawodawstwa i instytucji stosujących prawo z działalnością edukacyjną i udzielaniem 

pomocy prawnej i wsparcia indywidualnym kobietom ofiarom przemocy i dyskryminacji. 

W roku 2002 działalność statutowa Fundacji była prowadzona poprzez realizację 

następujących programów: 

1. Program edukacyjny 

 

1.1 Szkolenia w zakresie budowania koalicji lokalnych przeciw przemocy 

wobec kobiet: 

W roku 2002 Centrum Praw Kobiet kontynuowało rozpoczęte w roku 1997 szkolenia na 

temat przemocy wobec kobiet dla przedstawicieli policji i prokuratury oraz innych 

instytucji, w których zakresie działania leży przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. 

Przeprowadzono 7 takich szkoleń wyjazdowych oraz dwa na terenie Warszawy. 

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze policji, prokuratorzy, przedstawiciele 

ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sędziowie z różnych regionów Polski. 

Uczestników szkoleń dobierałyśmy pod kątem budowania współpracy między różnymi 

instytucjami na danym terenie. Zapraszałyśmy do udziału w szkoleniu również 

przedstawicielki oddziałów Centrum Praw Kobiet. Ta forma szkoleń zaowocowała 

zacieśnieniem współpracy nie tylko warszawskiego biura CPK, ale również naszych 

oddziałów z przedstawicielami policji i prokuratury oraz inicjowaniem koalicji lokalnych 

przeciw przemocy wobec kobiet.  

Szkolenia nasze potwierdziły brak wiedzy w zakresie specyfiki zjawiska przemocy wobec 

kobiet wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 

zapotrzebowanie na szeroko zakrojony program szkoleniowy w tym zakresie. Szkolenie 

przedstawicieli organów ścigania powinno odgrywać Istotną rolę w reformowaniu 

systemu interwencji w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet i przemocą w 

rodzinie. Rozumiejący złożoność problematyki przemocy w rodzinie przedstawiciele 

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości będą z pewnością skuteczniej stosowali 

obowiązujące prawo a co za tym idzie ofiary przemocy będą lepiej chronione przed 

aktami przemocy ze strony swoich najbliższych.  
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1.2 szkolenia rzeczniczek praw kobiet  

W ramach uruchomionej w roku 1999 przez Centrum Praw Kobiet Szkoły Praw 

Człowieka Kobiet w roku 2002 drugą edycję szkolenia rzeczniczek praw kobiet. Odbyły 

się dwa kilkudniowe szkolenia dla rzeczniczek ( wrzesień, listopad). W szkoleniach brały 

udział kobiety z różnych regionów Polski. Program szkoleń obejmował zarówno wiedzę 

teoretyczna na temat międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka 

w stosunku do kobiet oraz rzecznictwa praw kobiet jak i praktyczną. Współpraca z 

przeszkolonymi przez CPK rzeczniczkami pozwala skuteczniej pomagać kobietom z 

różnych regionów Polski, które do nas zwracają się z prośbą o pomoc oraz budować sieć 

osób indywidualnych i organizacji, które wspólnie włączają się w rożne akcje i działania 

na rzecz praw kobiet. Dzięki szkoleniom pojawiają się kolejne inicjatywy powołania 

oddziału CPK.  

 

1.3 Spotkania Poznaj swoje prawa  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano organizowanie otwartych spotkań 

edukacyjnych pt. Poznaj swoje prawa w siedzibie CPK w Warszawie jak i w oddziałach. 

Każde ze spotkań poświęcone jest innemu zagadnieniu. Tematy spotkań obejmowały 

taką problematykę jak: alimenty, rozwody, przemoc w rodzinie, zgwałcenia, majątek 

wspólny i odrębny współmałżonków, zobowiązania finansowe współmałżonków, podział 

majątku, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem, ustalenie ojcostwa, prawo pracy. 

Spotkania z serii Poznaj swoje prawa odbywały się również poza siedzibami CPK w 

mniejszych miejscowościach, do których CPK było zapraszane. W roku 2002 CPK odbyło 

około 30 takich spotkań. Podczas spotkań rozprowadzane były poradniki ulotki CPK 

poświęcone problematyce poruszanej podczas spotkania. Spotkania prowadzone były 

przez osoby współpracujące z CPK, natomiast prelegentami byli specjaliści z danej 

dziedziny w tym: adwokaci, funkcjonariusze policji, urzędów pracy itp.    

1.4  szkolenia dla woluntariuszek i pracowniczek Centrum 

Prowadzimy regularne szkolenia i spotkania treningowe dla osób zatrudnionych i 

wolontariuszek na temat pracy z klientkami, przemocy wobec kobiet i misji Centrum. 

Program szkolenia obejmuje zarówno aspekty prawne jak i psychologiczne pracy z 

ofiarami przemocy. Dla wolontariuszek pracujących przy telefonie zaufania prowadzone 
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są również szkolenia dotyczące specyfiki kontaktu telefonicznego i zasad telefonu 

zaufania.  

 

1.5  kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet  

W ramach kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet obchodzonej w dniach 25 

listopada 10 grudnia CPK wyprodukowało spot telewizyjny DOM TO NIE RING. 

KONIEC Z PRAWEM PIĘŚĆI, który był emitowany w kilku stacjach telewizyjnych. 

Wydałyśmy również 6000 kartek pocztowych z hasłem kampanii oraz z apelem do 

ministerstwa sprawiedliwości o wprowadzenie takich zmian w prawie, które pozwoliłyby 

skuteczniej chronić ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawić, aby to nie ofiara, ale 

sprawca był zmuszony opuścić dom. Kartki te były rozprowadzane w czasie marszu 

przeciw przemocy zorganizowanemu w dniu zakończenia kampanii (10 grudnia) przez 

CPK we współpracy z innymi organizacjami, oraz wraz z innymi ulotkami CPK 

dotyczącymi przemocy wobec kobiet w tramwajach warszawskich. W ramach kampanii 

w Warszawie wywieszone zostało również około 100 citylightów z hasłem kampanii.  

 

2. Program wydawniczy  

2.1 Wydano: 3 nowe poradniki z serii Poznaj swoje prawa w nakładzie 12.000 

egzemplarzy:  

 

 Poznaj swoje prawa majątek wspólny i jego podział 

Poznaj swoje prawa wszystko o sprawach mieszkaniowych 

Poznaj swoje prawa w rzędzie i przed sądem administracyjnym  

 

oraz nową ulotkę o dyskryminacji Nie musisz się na to godzić w nakładzie 20.000 

egzemplarzy. 

Zaktualizowano i wydano w nakładzie 40.000 egzemplarzy istniejące poradniki z serii 

Poznaj swoje prawa: 

 

Poznaj swoje prawa ... jeśli jesteś ofiarą przemocy 

Poznaj swoje prawa ... na rynku pracy 

Poznaj swoje prawa ... jeśli chcesz się rozwieść 
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Poznaj swoje prawa ... wszystko o alimentach 

Poznaj swoje prawa ... jeśli jesteś ofiarą gwałtu 

 

Ulotki: Gwałt: to nie ty jesteś winna, Molestowanie seksualne w miejscu pracy oraz 

Przemoc domowa: przerwijmy zmowę milczenia (w nakładzie łącznie 80.000 

egzemplarzy)  

2.2 wydanie pocztówki DOM TO NIE RING z apelem do Ministra Sprawiedliwości o 

inicjatywę ustawodawczą na rzecz wprowadzenia do polskiego prawa przepisów 

pozwalających na szybkie usunięcie sprawcy przemocy z domu 

2.3 wydanie ulotki nt. przemocy w rodzinie alkoholowej (oddział Gdańsk); 

2.4 przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących praw człowieka kobiet 

wykorzystywanych podczas szkoleń dla Rzeczniczek Praw Kobiet; 

2.5 Wydawanie 4 numeru pisma CPK Prawo i Płeć w nakładzie 2000 egzemplarzy. 

 

3. Program pomocowy  

 

• Pomoc prawna: Istotnym elementem pracy Centrum było udzielanie bezpłatnej 

pomocy prawnej kobietom, których prawa zostały naruszone w tym ofiarom przemocy 

oraz tym, których prawa zostały naruszane na rynku pracy. Naszymi klientkami są 

kobiety, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług. Zakres spraw, jakimi się 

zajmowałyśmy dotyczył głównie prawa karnego - przypadki przemocy w rodzinie, 

zgwałcenia, seksualne molestowanie dzieci, prawa rodzinnego - rozwody, alimenty, 

władza rodzicielska, podział majątku. Pomoc, jakiej udzielałyśmy obejmowała nie tylko 

ustne porady prawne, ale również pisanie pism procesowych, odpowiadanie na listy i 

maile przychodzące z całej Polski. Staramy się również zapewnić asystę pokrzywdzonym 

w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Występujemy w sprawach 

w charakterze świadków, osób zaufania publicznego w sprawach z wyłączeniem jawności, 

w tym w sprawach rozwodowych i o zgwałcenia. Kontaktowałyśmy się również w ich 

sprawach z przedstawicielami organów ścigania, pomagamy w rozwiązywaniu 

problemów życiowych. 

 

• Pomoc psychologiczna: Prowadzimy spotkania grup wsparcia dla ofiar 

przemocy, jak i indywidualne porady psychologiczne. Staramy się tworzyć warunki do 

otwartego dialogu z naszymi klientkami i podchodzić w sposób kompleksowy do 
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problemu, z jakim się do nas zwracają, często jesteśmy dla nich miejscem, gdzie po raz 

pierwszy mogą powiedzieć o swoich problemach. Nie mówimy im, co i jak mają zrobić, 

nie oskarżamy i nie oceniamy ich zachowania. Kobiety mogły korzystać z długofalowej i 

kompleksowej pomocy Centrum lub poprzestać na jednorazowej konsultacji, która 

pomaga uporządkować ich sytuację życiową i rozpoznać możliwości działania. Pracujemy 

w oparciu o przekonanie, że kobieta mając dość sił by przetrwać przemoc jest w stanie 

sama sobie pomóc, a jedynie potrzebne jest jej oparcie drugiej kobiety. Pokrzywdzona 

kobieta może znaleźć w sobie siłę by wydostać się ze związku opartego na przemocy, a 

Centrum oferuje emocjonalne i praktyczne wsparcie potrzebne do osiągnięcia tego celu. 

Nie chcemy, aby kobiety uwalniające się od kontroli mężczyzn wpadały w pułapkę 

dyrektywnego poradnictwa. Naszym celem jest przesunięcie mocy sprawczej na samą 

kobietę, tak by wychodząc z trudnej dla siebie sytuacji miała poczucie, iż sama potrafiła 

znaleźć w sobie siłę by uwolnić się z niszczącego związku i odzyskać kontrolę nad 

własnym życiem. Poprzez niedyrektywną formę doradztwa pomagamy kobiecie odzyskać 

pewność siebie a w konsekwencji podejmować i realizować decyzje odnoszące się do jej 

życia.  

Klientki, którym w CPK świadczona jest pomoc prawna i psychologiczna to najczęściej 

kobiety ubogie, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych oraz 

psychologicznych. Często pochodzą one z rodzin gdzie nadużywa się alkoholu.   

Pochodziły nie tylko z Warszawy ale również z miejscowości podwarszawskich i innych 

regionów Polski. Cześć kobiet pracowała zawodowo, ale większość nie miała stałego 

miejsca pracy. Wszystkie kobiety korzystające z pomocy oferowanej w ramach 

rozliczanych programów były w trudnej sytuacji życiowej, a w przypadku mieszkanek 

schroniska zostały pozbawione możliwości przebywania w swoim miejscu zamieszkania z 

powodu stosowanej przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej). 

4. Schronisko Temida dla kobiet i dzieci - ofiar przemocy domowej 

 

Funkcjonowanie schroniska oparte jest na poszanowaniu praw człowieka 

przebywających tam kobiet i dzieci, oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery. Schronisko 

gwarantuje przede wszystkim bezpieczne schronienie, odizolowanie od sprawcy 

przemocy a tym samym stwarza możliwość spokojnego przeanalizowania swojej sytuacji, 

podjęcia konkretnych decyzji życiowych – pozwalających na uwolnienie się z 
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krzywdzącego związku. Z pomocy oferowanej przez schronisko mogą korzystać 

pełnoletnie kobiety wraz z dziećmi, które zostały pozbawione możliwości przebywania w 

swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc w różnych jej przejawach 

(przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną). W ramach prowadzenia placówki mieszkanki 

mają zapewnioną: 

• pomoc prawną - zmierzającą do rozwiązania na drodze prawnej problemów 

związanych z doznanym pokrzywdzeniem; 

• pomoc psychologiczną - zmierzającą do przezwyciężenia następstw psychicznych 

doznanej krzywdy kobiet i ich dzieci; 

• pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa oraz rozwiązywaniu społecznych skutków 

doznanego pokrzywdzenia (pomoc w: kontaktach z instytucjami, szukaniu pracy, 

możliwości uzyskania pomocy medycznej, współpraca z przedszkolami, szkołami - w 

celu zagwarantowania miejsca nauki oraz opracowania planu pomocy dla dzieci - 

ofiar przemocy); 

• bezpieczne schronienie przed dalszą agresją ze strony sprawcy. 

 

Schronisko nie jest miejscem do celowym dla kobiet w nim mieszkających. W okresie ich 

pobytu (ok. 3 miesięcy) staramy się zapewnić bezpieczną, domową i przyjazną atmosferę 

a jednocześnie pomóc w podjęciu wszelkich możliwych w danej sprawie kroków, 

zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej, socjalnej, mieszkaniowej naszych 

klientek. Zakładamy czynny współudział Pań w podejmowanych działaniach, 

zmierzających do optymalnych rozwiązań w ich indywidualnych sprawach. Dzięki dobrej 

współpracy z wolontariuszami jesteśmy w stanie zapewnić mieszkankom schroniska 

konieczną pomoc w zakresie opieki nad dziećmi. Nad bezpieczeństwem naszych 

podopiecznych czuwa Agencja Ochrony Securitas, która bezpłatnie monitoruje 

całodobowo lokal, w którym mieści się schronisko. 

5. Telefon STOP 

Praca przy telefonie opiera się na pracy wolontariuszek. Koordynatora projektu prowadzi 

systematyczny nabór i szkolenie nowych wolontariuszek. Ze względu na ograniczone 

środki finansowe CPK oraz dyspozycyjność chętnych wolontariuszek telefon jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00 (podejmujemy starania o jego 

wydłużenie). W każdy czwartek funkcjonuje dyżur prawny przy telefonie. 
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Spontanicznych porad prawnych udzielamy także, w miarę możliwości i wolnego czasu 

telefonicznie w inne dni.  

Rezultaty:  

• Indywidualne porady prawne: średnio 500 miesięcznie ( we wszystkich biurach)  

• Indywidualne porady psychologiczne: średnio 350 miesięcznie 

• Telefon STOP: średnio 280 rozmów miesięcznie – porady prawne, informacja o 

instytucjach udzielających pomocy, tel. zaufania 

• Poczta elektroniczna: średnio 15 porad prawnych miesięcznie 

• Listy: średnio 70 porad prawnych miesięcznie 

• Towarzyszenie na sprawach sądowych: średnio 30 miesięcznie 

• grupa wsparcia: 2 

•   

6. Program monitoringu prawa i jego stosowania  

 

Centrum Praw Kobiet prowadzi aktywne działania w zakresie monitorowania prawa i na 

rzecz wprowadzenia takich zmian legislacyjnych, które zapewniłyby skuteczniejszą 

ochronę praw kobiet. Centrum działa aktywnie na rzecz uchwalenia Ustawy o Równym 

Statusie Kobiet i Mężczyzn, wspierając działania Parlamentarnej Grupy Kobiet i 

Pełnomocnika rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.  

Przedstawicielka CPK brała udział w pracach grupy roboczej, która pracowała nad 

opracowaniem zmian do kodeksu pracy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i 

molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Wypracowane przepisy zostały następnie 

zgłoszone przez Pełnomocnika rządu ds. Równego Statusu i przyjęte jako poprawki 

rządowe do kp. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowałyśmy działania na rzecz przyjęcia 

wypracowanego przez CPK projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w związkach 

intymnych. Wydałyśmy m.in. kartki z apelem, zbierałyśmy pod nim podpisy, które 

zostały złożone Wice – ministrowi Sprawiedliwości, który nas przyjął podczas marszu 

przeciw przemocy. Projekt ustawy był również przedmiotem rozmów z Pełnomocnikiem 

rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Wice Marszałkami Sejmu i Senatu oraz 

Parlamentarną Grupa Kobiet. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu sojuszników CPK zyskało 

zapewnienie Pełnomocnika oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, iż złożą stosowny 

projekt ustawy jako projekt rządowy.  
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Centrum Praw Kobiet monitoruje również instytucje stosujące prawo poprzez zbieranie 

relacji kobiet, które dochodzą swych praw, obserwowanie funkcjonowania pracy 

poszczególnych instytucji w konkretnych sprawach oraz śledzenie informacji 

przekazywanych na ten temat przez media. Przykłady naruszeń praw kobiet i wtórnej 

wiktymizacji kobiet w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo publikujemy m.in. w 

wydawanym przez nas piśmie „Prawo i Płeć. Rozpoczęłyśmy nowe badania na temat 

stosowania prawa karnego w sprawach o przemoc wobec kobiet (przemoc domowa i 

gwałt), którego integralna częścią są badania ankietowe dotyczące postaw sędziów wobec 

przemocy wobec kobiet oraz badanie akt sądowych z trzech lat w Prokuraturze oraz 

Sądzie dla Warszawy Pragi Północ.  

Włączamy się również w wybrane sprawy w charakterze organizacji społecznej oraz 

staramy się zapewnić, kobiecie, której prawa zostały naruszone reprezentację prawną. W 

roku 2002 włączyłyśmy się w kilka takich spraw. W dwóch zapewniłyśmy pokrzywdzonej 

również adwokata. Jedna z tych spraw dotyczy molestowania seksualnego w miejscu 

pracy, druga przemocy domowej. W obu sprawach poza adwokatami reprezentującymi 

pokrzywdzone występujące w sprawie w charakterze oskarżycielek posiłkowych 

przedstawicielka Centrum Praw Kobiet została dopuszczona w charakterze 

przedstawiciela społecznego. Przedstawione zostało również na piśmie stanowisko CPK 

w obu przedmiotowych sprawach. Uczestnicząca w posiedzeniach sądowych 

przedstawicielka CPK przekazała również biorącym w sprawie udział sędziom, ławnikom, 

prokuratorom oraz adwokatom publikacje Centrum na temat przemocy oraz kwartalnik 

Prawo i Płeć. 

 

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami: 

 

• Inne organizacje pozarządowe  

 

Centrum Praw Kobiet współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

kobiecymi. CPK jest organizacją założycielską i aktywnie działającą w ramach 

Europejskiej Sieci Kobiet Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i działa na rzecz stworzenia 

polskiej sieci organizacji kobiecych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. 

Centrum Praw Kobiet zarówno, biuro warszawskie jak i biura oddziałowe współpracują 

blisko z organizacjami kobiecymi oraz innymi działającymi na rzecz praw ofiar oraz praw 
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człowieka. Centrum jest jedna z organizacji, które współtworzyły Forum na Rzecz Ofiar. 

Nasza przedstawicielki brała udział w pracach przedwyborczej koalicji kobiet, brałyśmy 

udział w demonstracjach organizowanych w Warszawie z okazji dni praw człowieka oraz 

8 marca.  

 

• Administracja rządowa  

 

Centrum Praw Kobiet utrzymuje bliskie robocze kontakty z Parlamentarna Grupą 

Kobiet, biorąc m.in. udział w spotkaniach konsultacyjnych przez nią organizowanych 

oraz w Forum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przedstawicielka CPK 

uczestniczy również seminariów pracach rady społecznej przy Pełnomocniku rządu ds. 

Równego Statusu Kobiet seminariów Mężczyzn. Podczas organizowania seminariów na 

temat przemocy wobec kobiet dla przedstawicieli organów ścigania nawiązałyśmy 

współpracę z Komendą Główną Policji, z Komendą Stołeczną, Warszawską Prokuraturą 

Apelacyjną oraz wieloma rejonowymi komendami policji oraz prokuraturami. Wiele 

komend z terenu całego kraju (większości za pośrednictwem policjantów uczestniczących 

w naszych szkoleniach) oraz Komenda Stołeczna bierze udział w dystrybucji naszych 

poradników i ulotek adresowanych do kobiet ofiar przemocy. Dużą część udało nam się 

już za ich pośrednictwem upowszechnić. Niektóre z komisariatów warszawskich odsyłają 

do nas kobiety - ofiary przemocy, a my z kolei wielokrotnie interweniujemy w sprawach 

naszych klientek. 

  

• Samorząd terytorialny 

 

Fundacja blisko współpracuje z wieloma ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi 

punktami konsultacyjnymi zajmującymi się pomocą dla ofiar przemocy. Dystrybuujemy 

za ich pośrednictwem nasze publikacje: wysłałyśmy informacje do wszystkich ośrodków 

na terenie województwa warszawskiego oraz do wszystkich ośrodków wojewódzkich na 

terenie całego kraju. Wiele spośród naszych klientek trafia do nas za pośrednictwem 

ośrodków pomocy społecznej, my z kolei czasami zwracamy się do nich z prośbą o 

wsparcie naszych klientek. Z samorządem lokalnym szczególnie blisko współpracuje 

koordynatorka schroniska, pomagając naszym klientkom w uporządkowaniu ich spraw 

mieszkaniowych i ogólno życiowych. Samorząd lokalny wspiera nas również finansowo. 

Wsparcie finansowe otrzymałyśmy m.in. z Gminy Centrum, dzielnicy Śródmieście oraz z 



 11 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, organów władzy publicznej z Gdańska, 

Częstochowy, Krakowa i Łodzi.  

 

Media 

 

Centrum Praw Kobiet współpracuje z wieloma dziennikarzami i dziennikarkami zarówno 

z prasy jak i z radia i telewizji. Dziennikarze często kontaktują się z CPK prosząc nas 

zarówno o komentarze na temat bieżących wydarzeń jak i wywiady i obszerniejsze 

wypowiedzi na określony temat. W wielu audycjach radiowych miałyśmy okazję 

zaprezentować działalność Centrum Praw Kobiet.  

Z polecenia Centrum niektóre z naszych klientek również brały udział w programach 

telewizyjnych oraz udzielały wywiadów prasie. Media jak wynika z informacji 

uzyskiwanych od naszych klientek są ważnym źródłem informacji o Centrum. Przy okazji 

wywiadów i artykułów o Centrum staramy się o to, aby znalazł się adres i telefon naszej 

organizacji.Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku w ramach kampanii 16 dni 

przeciw przemocy przedstawicielki CPK wielokrotnie wypowiadały się w środkach 

masowego przekazu na temat przemocy wobec kobiet. W kilku stacjach TV emitowany 

był spot wyprodukowany przez CPK.  

 

Doposażenie biura w sprzęt i oprogramowanie  

 

W okresie sprawozdawczym zakupiono na potrzeby CPK w Warszawie laptopa oraz dwa 

komputery stacjonarne i drukarki dla biura w Gdańsku i w Łodzi. Zakupiono ponadto 

oprogramowanie LEX dla czterech biur CPK (Warszawa, Gdańsk, Łodź i Kraków) oraz 3 

pakiety ORFICE. Do biura w Gdańsku zakupiono również meble. 

 

Prowadzone przez Fundację działania wiązały się z wydatkowaniem funduszy 

uzyskanych od poszczególnych sponsorów na realizację poszczególnych programów. 

Działalność Fundacji była ponadto wspierana w dużym zakresie przez pracę 

wolontariuszy. 

Fundusze 

 



 12 

1) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej; 

2) odpisy uchwał zarządu fundacji 

 

w załączeniu  

3) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 

prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

Przychody z działalności statutowej  

 

OSI Budapeszt  208.878,61 PLN 

FUNDACJA Batorego  343.402,80 PLN 

BUDŻET Państwa (MP i PS, URM, UW) 35.162,00 PLN 

ŚRODKI SAMORZĄDOWE  151.607,00 PLN 

ŚRODKI UE (ACCESS) 147.354,74 PLN 

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA 323.335,16 PLN 

RAZEM  1.174.578,1 PLN 

 

 6) informacja o poniesionych kosztach na: 

 

a)realizację celów statutowych      959.655,18 zł 

b)administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  208.629,08 zł 

c) działalność gospodarczą 

d) pozostałe koszty         7.399,11 zł   

7) dane o: 
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a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

 

Średnie zatrudnienie wynosi 8 osób 

- administracja   2 osoby 

- prawnicy i psycholodzy  6 osób 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

 

Wynagrodzenia ogółem        257.654,50 zł 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia. 

 

wynagrodzenie dla członkini zarządu, która pełniła jednocześnie funkcję dyrektorki 

fundacji          55.746,08 zł 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

 

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń      267.834,47 zł 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

 

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek  

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

  

na dzień 31.12.2001 - 150.000,00- bank PKO BP SA XIV oddział  
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

 

fundacja nie posiada żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie, 

Fundacja nie posiada nieruchomości  

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

 

W roku 2001 Fundacja nabyła środki trwałe na kwotę    63.265,20 zł 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

 

Aktywa na dzień 31.12.02 wynosiły       644.763,36 zł 

Pasywa na dzień 31.12.02 wynosiły       644.763,36 zł 

 

W tym: 

Fundusze własne         300.408,55 zł 

Zobowiązania          54.890,98 zł 

Rozliczenia między okresowe        289.463,83 zł 

 

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym 

tej działalności 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -  

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Fundacja na bieżąco rozlicza ciążące na niej zobowiązania podatkowe oraz na bieżąco 

składa deklaracje podatkowe PIT 4  
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§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.  

W Fundacji w roku 2002 była przeprowadzona kontrola z Biura Kontroli Resortowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zgodności działania z przepisami 

prawa i statutem oraz prawidłowości sprawozdania rocznego złożonego za rok 2001. 

Jedyna uwaga zgłoszona pod adresem fundacji dotyczyła faktu, iż złożone roczne 

sprawozdanie zostało sporządzone niezgodnie z wymaganym ramowym wzorem.  


