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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica WILCZA Nr domu 60 Nr lokalu 19

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-679 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226222517

Nr faksu 226222517 E-mail 
urszula.nowakowska@cpk.or
g.pl

Strona www www.cpk.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084021200000 6. Numer KRS 0000188668

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

Urszula Nowakowska Przewodnicząca Zarządu TAK

Grażyna Bartosińska członkini Zarządu TAK

Lidia Olejnik członkini Zarządu NIE

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

Beata Gruszczyńska członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Magdalena Czernicka 
Baszuk

członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Ewa Urban członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w 
tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce 
jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w 
rodzinie; 
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet 
oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, 
narodowość i orientację seksualną oraz uprzednią karalność;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej kobiet, równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 
równego podziału obowiązków domowych; 
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności 
przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, alkoholizmowi i innym 
uzależnieniom oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio 
dotykają kobiety i dzieci; 
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej, 
psychologicznej, socjalnej, zawodowej, finansowej, dotyczącej uzależnień 
oraz bezpiecznego schronienia w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i 
dyskryminacji i ich dzieci w tym kobiet ze zmarginalizowanych środowisk 
społecznych oraz kobiet skazanych;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet i 
dziewcząt jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i 
majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną, 
równego statusu kobiet i mężczyzn, aktywizacji zawodowej i budowania 
niezależności finansowej kobiet, uzależnień, praw kobiet w sferze 
prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet i dziewcząt w tym w szczególności 
zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji 
seksualnej, rehabilitacji i zajęć  sportowych; 
8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków 
dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w 
szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i 
lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, 
patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz 
działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń 
polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy praw kobiet 
i równouprawnienia płci;
2. monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania 
praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć 
poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji, zapewnianie 
pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter 
precedensowy oraz towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw 
mających na celu w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji 
bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, przeciwdziałanie przemocy 
wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu kobiet z innych przyczyn;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie i prowadzenie portali 
internetowych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, 
organizowanie konkursów, oraz współpracy z mediami w celu 
podnoszenia świadomości kobiet oraz całego społeczeństwa w zakresie 
praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji w 
szczególności ze względu na płeć;
5. budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz 
instytucjami publicznymi,  i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
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w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6.  prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez m.in. organizowanie 
spotkań otwartych, szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie 
telefonu informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i 
innych publikacji w celu podnoszenie świadomości kobiet w zakresie 
należnych im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji 
ze względu na płeć;
8. organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, medycznej 
oraz dotyczącej uzależnień, a także wsparcia rzeczowego i materialnego 
oraz doradztwa personalnego, finansowego i zawodowego dla kobiet, 
których prawa są naruszane, w tym dla ofiar przestępstw w szczególności 
przemocy i dyskryminacji, kobiet skazanych, opuszczających zakłady karne 
 i pochodzących ze zmarginalizowanych środowisk społecznych; 
9. opracowywanie programów edukacyjnych dotyczących w szczególności 
problemu przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
ich realizowanie m.in. w placówkach szkolnych, w instytucjach stosujących 
prawo, wśród przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji 
odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie prawa w tym polityki 
społecznej, równego traktowania, edukacyjnej i bezpieczeństwa ;  
10. organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji 
mających na celu pozyskanie środków materialnych na cele statutowe 
Fundacji;
11. współpracę z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania 
celami Fundacji, a także z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
12. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w szczególności kobiet i ich 
dzieci”;
13. organizowanie opieki nad dziećmi oraz czasu wolnego i zajęć 
edukacyjnych - dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i 
zagrożonych wykluczeniem;
14. prowadzenie klubów i agencji pracy, inkubatorów przedsiębiorczości, 
pośrednictwa pracy oraz innych przedsięwzięć ukierunkowanych na 
aktywizację zawodową i budowanie niezależności finansowej kobiet w 
tym starszych i niepełnosprawnych ;
15. promowanie polityki równych szans dla kobiet i mężczyzn, aktywności 
zawodowej kobiet oraz przedsiębiorczości społecznej z udziałem kobiet;
16. organizowanie, promowanie aktywności fizycznej oraz  imprez i 
wydarzeń sportowych z udziałem kobiet i dziewcząt;
17. promowanie produktów oraz usług wytwarzanych i świadczonych 
przez kobiety, w tym kobiety niepełnosprawne i odbywające karę 
pozbawienia wolności; 
18. tworzenie w środowisku miejskim i wiejskim grup samopomocowych i 
wspierających kobiety, w tym starsze,  niepełnosprawne i opuszczające 
zakłady karne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2016 r. Centrum Praw Kobiet prowadziło działalność statutową w Warszawie oraz w oddziałach w 
Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu oraz w Żyrardowie. W związku z trudną sytuacją finansową działania były 
realizowane w dużym stopniu w oparciu o wolontariat. Dzięki dotacji z OSI Fundacja rozwijała także 
działania fundrisingowe skierowane do osób indywidualnych oraz darczyńców biznesowych. 
Przeprowadzno akcję crowdfundingową oraz kilka kampanii w mediach społecznościowych 
ukierunkowanych na pozyskiwanie darczyńców, a  podczas różnych wydarzeń związanych z prawami 
kobiet oraz eventów na, które fundacja była zaproszona prowadzono zbiórki publiczne. Udało się 
zwięszyć procentowy udział środków prywatnych w budżecie Fundacji.  Rozpoczęto prace nad nową 
stroną internetową oraz strategią fundrisingową i planem działania Fundacji w tym obszarze na rok 
2017. Nawiązana została współpraca z doradczynią ds pozyskiwania środków od darczyńców i 
rozpoczęto nabór na stanowisko fundrserki.  W ramch działalności gospodarczej przeprowadzoni kilka 
warsztatów oraz innych działań takich jak wykłady, konsultacje. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2016 r. Fundacji prowadziła działania w następujących głównych obszarach: 

MONITOROWANIE STOSOWANIA PRAWA I DZIAŁANIA W SFERZE LEGISLACYJNEJ

W 2016 roku do 30 kwietnia CPK prowadziło w ramach projektu „Stereotypy czy dowody…” intensywne 
działania monitorujące wpływ stereotypów związanych z płcią na praktykę stosowanie prawa w 
sprawach karnych i rodzinnych.  W ramach projektu powstała strona internetowa: 
http://monitoring.cpk.org.pl/ oraz raport z badań „ Temida pod lupą”.  

Ad. Monitorowania stosowania prawa
• Szkolenia i udział wolontariuszek w rozprawach 
• analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki 
• konsultacje z klientkami na temat funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
• wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek
• opracowanie raportu „ Temida pod lupą – stereotypy w sądzie w sprawach karnych i rodzinnych w 
sprawach o przemoc wobec kobiet” prezentującego wyniki badań oraz rekomendacje; 
• zorganizowanie konferencji ( 28.04) podsumowującej projekt oraz prezentującej jego wyniki i 
rekomendacje dotyczące potrzeby zmian legislacyjnych oraz organizacyjno- szkoleniowych -– częściowe 
nagranie z konferencji 
 https://www.youtube.com/watch?v=p41T7BYrPG4

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA  
W ramach porozumienia o współpracy CPK z Komendą Stołeczną Policji funkcjonariusze policji pełnili 
dyżury w CPK w Warszawie, przyjmując m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zakładając 
Niebiskie Karty. 
 
DZIAŁANIA WYDAWNICZE 
• Zaktualizowano, wydano i upowszechniano  poradniki z serii Poznaj swoje prawa dotyczące przemocy 
domowej i rozwodów oraz ulotkę: to nie twoja wina - przemoc domowa ( nakład 10.000 egzemplarzy)
• Opracowano i wydano w ramach projektu Stereotypy czy dowody raport „ Temida pod lupą”  oraz 
Niezbędnik dla wolontariuszy.  

DZIAŁANIA EDUKACYJNE - Warszawa

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet 
• 14.01 – Porwania rodzicielskie z serii Poznaj swoje praw 
• 19.01 -Świat moich wartości- co jest dla mnie najważniejsze A Ochód 
• 23.01 - Moja pasja moją pracą –co zrobić aby moje zainteresowania i pasje stały się moją pracą 
• 26.01 oraz 16.02 - Wyciszenie skupienie , relaks – zajęcia jogowo relaksacyjne dla kobiet"- 8 osób 
• 27.01 - Rola Kuratora sądowego w sprawach o przemoc w rodzinie 
• 8.02-11.03 - Metamorfozy – Estetyka wyglądu dla kobiet w każdym wieku 
• 27.02 - Dzień Otwarty i kiermasz na „Pięknej” -- odbyły się m.in. dwa spotkania warsztatowe: 1) skutki 
traumy i jak sobie z nią radzić , 2) profilaktyka starzenia się skóry oraz jej pielęgnacja - 12 kobiet. 
• 3- 31.03 - Wytańcz siebie zajęcia z choreoterapii ( odpłatna grupa) 
• 12-13 0.3 - Warsztat z Jogą – seksualność 
• 16.03 - Rozwijamy skrzydła 
• 19.03 - Dzień wymiany talentów i rzeczy, których chcesz się pozbyć 
• 21.03- 25.04 - Metamorfozy – Estetyka wyglądu dla kobiet w każdym wieku ( G. Kula)
• 2-3 04. Oddech i medytacja według Jogi Kundalinii ( A. Duda)
• 5-,6,8 .04 Exel bez tajemnic 
• 18.05 - spotkanie z Kuratorkami z cyklu 'Poznaj swoje prawa: jak korzystać z pomocy kuratora 
rodzinnego'”. W spotkaniu wzięło udział 7 osób; 
• 10.06 - spotkanie z B. Labudą "Po co jesteśmy na ziemi" - 10 kobiet; 
• 20.06 –Usłysz swój głos wyraź siebie ( M. Hamer) 
• 21.06 światowe dni jogi 
• 30.06 - spotkanie z E. Woydyłło" Jak się kłócić by pozostać w przyjaźni"- 22 osoby. 
• 1.08-7.09 - Metamorfozy – Estetyka wyglądu dla kobiet w każdym wieku ( cotygodniowy cykl 
warsztatów) 
• 26.08 – spotkanie z H. Dunowską „ O budowaniu relacji i poznawaniu siebie w relacjach”  -– 13 osób
• 17-18.09 Warsztaty z samoobrony WenDo ( L. Otręba)
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• 21.09 – spotkanie z I. Felicjańską „ Moja droga do szczęścia” – 22 osób
• 03.10 – spotkanie z H. Zborowską i A. Czaplą „ Władza kobiety nad własnym ciałem”– 26 osób 
• 07.10 – spotkanie z M.Płatek „ Porozmawiajmy o zgwałceniu”  – 32 osoby 
• 15.10 -Poznaj swoje prawa – kilka słów o rekrutacji „ spotkanie z Barbarą Anzorge oraz Patrycją 
Czarnecką - 5 osób
• 17.11 – spotkanie z E. Woydyłło „ Porozmawiajmy o szczęściu- Jak żyć, aby było nam dobrze ze sobą i 
innymi” – 25 osób 
• 24.11 – spotkanie z R. Damskim „Jak skutecznie egzekwować alimenty” – 12 osób 
• 5- 6. 12 „Jak się zachować w sądzie” – udział 10 kobiet
• 08.12 – spotkanie z dr. S. Spurek” Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich  „ Jak Rzecznik Praw 
Obywatelskich może pomóc” – 17 osób  
• 10-11.12 HASH stoisko CPK  
• 16.12 – Empatia w związku” warsztat prowadzony przez J. Berendt - udział 14 kobiet
• 19.12 spotkanie wigilijne dla klientek i pracowniczek CPK w Warszawie 

Zajęcia cykliczne – cotygodniowe 

• Grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji okołorozwodowej 
• Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy 
• Choreoterapia 
• Niezależna – grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych 
• Wyśpiewaj siebie – chór 
• Środowe spotkania z jogą 
• język angielski dla grupy średniozaawansowanej oraz początkującej

KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. 
CPK we  współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” zorganizowało VII 
edycję Konkursu „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI” . Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzn, którzy 
wyróżnili się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji. 6 grudnia 2016 
odbyła się Gala, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony dostępności i standardom pomocy dla 
kobiet doznających przemocy. Galę uświetnił występ  Izabeli Laskowskiej. 

Inne spotkania, konferencje i wydarzenia 
Warszawa 
• 9 lutego – spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przemocy wobec kobiet 
• 24 -26 lutego – udział U. Nowakowskiej w spotkaniu zorganizowane przez CEEP w Pradze na temat 
współpracy instytucji świadczących usługi socjalne z różnymi sektorami, w tym z przemysłem ;
• 10 marca– spotkanie przedstawicielką kobiecej organizacji z Francji 
• 15 marca – udział w spotkaniu ROTARY CLUB – prezentacja CPK, rozmowy o współpracy 
• 16 marca – spotkanie z przedstawicielkami agencji Mis Polonia w sprawie współpracy 
• 16 marca – spotkanie ze studentami pracy socjalnej z Polski i Wielkiej Brytanii 
• 30 marca – udział w spotkaniu ekspertów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na temat 
alimentacji 
• 5 kwietnia – udział w konferencji na Uniwersytecie na temat NGO 
• 8 kwietnia  – Spotkanie z badaczką ze Szwecji na temat sytuacji NGOsów 
• 18-20 kwietnia – udział w spotkaniu Zarządu WAVE w Wiedniu; rozmowy na temat kampanii StepUp 
• 4 maja – spotkanie ze studentami Kliniki Prawa na UW – prezentacja CPK oraz na temat przemocy 
wobec kobiet. 
• 23 maja  – udział w Gali organizowanej przez RPO przyznającej wyróżnienie im. Pawła Włodkowica ( 
Muzeum POLIN) 
• 25 maja – spotkanie z przedstawicielami Ambasady Francuskiej na temat współpracy 
• 1 czerwca – udział w spotkaniu Anny Rurke z Międzynarodowej Konferencji NGO przy Radzie Europy z 
przedstawicielami polskich NGOsów 
• 3 czerwca  - spotkanie z wice ministrem Sprawiedliwości na temat odmowy przyznania dotacji CPK 
• 6-7 czerwca – udział w konferencji w Gdańsku z okazji 25 lecia NEWW .
• 7 –  8 czerwca  –  wystąpienie prezentujące raport CPK „Stereotypy czy dowody” podczas  konferencji 
w Szczecinie 
• 15 czerwca – udział i wystąpienie podczas debaty na temat alimentów i potrzeby zmian legislacyjnych 
zwiększających skuteczność egzekucji ( Sejm)  
• 15 czerwca – udział w konferencji prasowej prezentującej raport Komisarza Rady Europy ds. Praw 
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Człowieka na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce 
• 18  czerwca – udział w Marszu Godności – wystąpienie, zbiórka 
• 21 czerwca – wydarzenie na Saskiej Kępie zorganizowane przez wolontariuszkę CPK związane ze 
światowym dnem Jogi;
• 21 czerwca spotkanie z przedstawicielką FAP na temat praw kobiet w Polsce 
• 25-29 czerwca – udział w warsztatach dotyczących fundrisingu zorganizowanych przez OSI w Sofii 
• 2  lipca  – udział w obchodach Niepodległości USA w rezydencji Ambasadora USA 
• 8 lipca  – udział i wystąpienie podczas spotkania  w Sejmie poświęconego alimentom 
• 16 lipca – udział i wystąpienie podczas szkoleń dla działaczek kobiecych organizowanych w 
Miedzeszynie przez Fundację im. Izabeli Jarugi Nowackiej 
• 11 sierpnia   - spotkanie z Ambasadorem Austrii dotyczące współpracy z CPK i wsparcia konferencji  
• 22-23  sierpnia   - udział i wystąpienie podczas konferencji na UW dla uczczenia dorobku prof. E. 
Zielińskiej  
• 10- 11 września  –Piknik Infolinii organizowany przez Urząd Miasta i RPO na Polach Mokotowskich – 
stoisko CPK
• 12 września   – udział w obchodach 20 - lecia LaStrady 
• 13  września   – udział w spotkaniu dotyczącym Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie  
• 16 września  - spotkanie z przedstawicielami ORA na temat współpracy 
• 18 września – udział w Pikiecie pod Sejmem w związku z projektem delegalizacji dostępu do zabiegów 
przerywania ciąży 
• 22 września – udział w panelu na UW dla studentów zagranicznych na temat przemocy wobec kobiet 
• 23 września – spotkanie z wolontariuszami
• 27 września – spotkanie z wolontariuszkami w sprawie szkolenia social media
• 1 października – wyróżnienie przyznane U. Nowakowskiej przez fundację POLCUL za założenie i 
kierowanie CPK
• 3 października – udział w wydarzeniach związanych ze Strajkiem Kobiet   
• 12 października – spotkanie w sprawie warsztatów Uwolnij przestrzeń 
• 17 – 21 października – spotkanie Zarządu WAVE oraz udział w Konferencji w Berlinie 
• 22 października – wystąpienie podczas warsztatów dla liderek kobiecych podczas szkolenia 
organizowanego przez Fundację I. Jarugi Nowackiej 
• 27-28 października – udział w spotkaniu EFJC w WENLO w Holandii 
• 18 listopada – udział w Gali organizowanej przez KS Policji z okazji wyróżniania przyznanego Urszuli 
Nowakowskiej za współpracę z Policją 
• 19 listopada – udział w obchodach 25 lecia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
• 19 -20 listopada – udział w spotkaniu Zarządu WAVE w Wiedniu 
• 23 listopada – spotkanie z wolontariuszkami 
• 24 listopada – wystąpienie podczas  konferencji w Sejmie ( Nowoczesna) w związku z kampanią 16 dni 
przeciw przemocy wobec kobiet 
• 25 listopada – udział w Gali Sukces jest KOBIETĄ z okazji wyróżnienia U. Nowakowskiej 
• 26  listopada – udział przedstawicielek CPK w inicjatywie Okrągły Stół Kobiet 
• 27 listopada – udział w Marszu Siła Kobiet z okazji rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych 
• 2 grudnia – udział w obradach Kapituły przyznającej wyróżnienia Białej wstążki 
• 3 grudnia – udział w wydarzeniu organizowanym przez OHME Babka do wynajęcia – stoisko CPK 
• 5 grudnia – zorganizowanie spotkania z okazji dnia wolontariusza 
• 6 grudnia – Gala Wyróżnienie Białej Wstążki 
• 6 grudnia – wizyta Zarządu w SOW – Mikołajki dla dzieci oraz wręczenie czeku na remont i 
doposażenie SOW przez UPC 
• 10-11 grudnia HASH na Stadionie Narodowym – stoisko CPK i promocja działalności oraz fundrising 
• 12 grudnia – udział i wystąpienie podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Ilonę Fabijańską 
w związku z projektem NIEZALEŻNE 
• 13-14 grudnia – udział i prezentacja projektu CPK „Piękna Majętna” podczas konferencji w Mariocie 
organizowanej przez MPiPS podsumowującej projekt realizowany z Funduszy Norweskich 
• 28 grudnia – wyjście do teatru OCH na spektakl Lekcja Stepowania w związku z zaproszeniem od 
Fundacji Krystyny Jandy 

Strona internetowa, media społecznościowe 
Nasze działania upowszechniano za pomocą mediów społecznościowych oraz stron internetowych 
(cpk.org.pl; cpk.finanse.org.pl; monitoring.cpk.org.pl. samopomoc.babska.cpk.org.pl Nasze strony  
odwiedzało średniomiesięcznie ponad 60.000 internautów i internautek.

GDAŃSK
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Działania szkoleniowo- edukacyjne 

• 28 stycznia - spotkanie Zespołu Wolontariuszy 
• 3 luty - spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” 
• 21 luty - spotkanie organizacyjne dot. uruchomienia nowych grup wsparcia 
• 26 luty - spotkanie Zespołu Wolontariuszy 
• 29 lutego - Prelekcja dla 30 uczestników kursu samoobrony dla kobiet „Kung Fu Panna” na Akademii 
Morskiej w Gdyni
• 15 marzec - organizacja spotkania z rodzicami - Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku 
• 24 marzec - spotkanie organizacyjne z aplikantkami radcowskimi - kandydatkami na wolontariuszki 
• 5 kwietnia - Superwizja koleżeńska 
• 7 kwietnia - organizacja spotkania z rodzicami - Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
• 13  kwietnia - przeprowadzenie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej – budowanie 
niezależności finansowej kobiet” dla uczennic Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 
Kartuzach.
• 10 maja - Superwizja koleżeńska 
• 17 maja - spotkanie zespołu dotyczące budowania strategii rozwoju oddziału 
• 4 czerwca – udział w konferencji „Niewolnicy siły” SWPS i MOPS w Sopocie 
• 18 czerwca - Zbiórka publiczna podczas Marszu Godności – Warszawa
• 20 czerwca,  29, września,  28 listopada - Superwizja prowadzona przez certyfikowaną superwizorkę 
Aleksandrę Karasowską w ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza 2016” .
• 26 – 29 czerwca – udział w szkoleniu  Open Society Institute i Advocates For Human Rights 
dotyczącym  fundraisingu – Sofia 
• 12 września - Superwizja koleżeńska 
• 17 września - Wystąpienie podczas panelu dyskusyjnego “sPrawa Kobiet” – Kongres Kobiet Pomorza – 
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
• 22 września - Wystąpienie podczas konferencji szkoleniowej „Skutecznie przeciwko zjawiskom 
nieakceptowanym społecznie” – PCPR w Rypinie .
• 27 września - szkolenie psychologiczne dla wolontariuszy Oddziału w ramach projektu „Niezbędnik 
Wolontariusza 2016” 
• 9 listopada - szkolenie prawne dla wolontariuszy w ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza 
2016” 
• 23 listopada - druga część szkolenia psychologicznego dla wolontariuszy Oddziału w ramach projektu 
„Niezbędnik Wolontariusza 2016” 

Inne spotkania i konferencje 

• Rekrutacja stażystek oraz wolontariuszy i opieka nad nimi 
• Organizacja i promocja spotkania z Dorotą Pytel – pedagożką i psychotraumatolożką nt. „Jak 
rozmawiać z moim dzieckiem o rozwodzie?”
• Organizacja i promocja spotkania z Anną Szablewską – terapeutką „One Brain – sposób na nową 
siebie”
• Nawiązanie współpracy wolontaryjnej ze specjalistką ds. marketingu – Elżbietą Żerkowską
• Nawiązanie współpracy wolontaryjnej z coachem i trenerem biznesu – Aleksandrą Szewczyk – 24.05
• Nawiązanie współpracy z psychologiem Aresztu Śledczego w Gdańsku, Agnieszką Derengowską w celu 
wspólnej realizacji projektów – 19.05.
• Nawiązanie współpracy z Pomorskim Kongresem Kobiet i trójmiejską Świetlicą Krytyki Politycznej – 
23.05
• Przyjęcie wizyty Emily Narkis, Sekretarz ds. Praw Człowieka w Sekcji Polityczno-Ekonomicznej 
Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce – 23.05
• Udzielenie porady prawnej kobiecie przebywającej w Areszcie Śledczym w Gdańsku podczas widzenia 
na prośbę psycholog Agnieszki Derengowskiej – 30.05
• Zrealizowanie cyklu spotkań grupy wsparcia z elementami warsztatowymi – 13.09. – 29.10
• Przygotowanie Kalendarza CPK 2017:
- spotkanie osób zaangażowanych inaugurujące projekt 8.08.2016 r. (wolontariusze CPK, klientki 
zaproszone do sesji, makijażystka Elżbieta Skoczeń, studio fryzjerskie AURA, projektantka Joanna 
Dworakowska, fotograf Michał Kułygin)
- indywidualne sesje zdjęciowe: 16.08,.23.08 (fot. Agnieszka Mróz)
- grupowa sesja zdjęciowa w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku – 20.08.2016 r. (fot. Maurycy 
Śmierzchalski i Michał Kułygin)
- sesja zdjęciowa ambasadorki projektu – Katarzyny Figury w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku – 
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24.08.
• Nawiązanie współpracy z firmą marketingową Youll – 25.08
• Spotkanie klientek – modelek Kalendarza z Katarzyną Figurą w CPK – 2.09 
• Spotkanie z psycholożką z Aresztu Śledczego w Gdańsku – 19.09
• Organizacja bazarku połączonego ze zbiórką funduszy na rzecz CPK – 22.09.
• Udział w koncercie charytatywnym Lions Clubu w Gdańsku – promocja i sprzedaż Kalendarza CPK – 
26.11
• Udział i promocja Kalendarza CPK podczas spotkania Biznes Kocha Kobiety – 30.11.
• Wyjazd do Warszawy na galę rozdania nagród Białej Wstążki – wyróżnienie wolontariusza CPK Pawła 
Wojtkiewicza
• Sprzedaż Kalendarza CPK podczas świątecznego koncertu kolęd Soroptymistek w Starym Ratuszu w 
Gdańsku – 9.12.
• Spotkanie z Dyrektorem Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku – 13.12
• Spotkanie wigilijne zespołu wolontariuszy – 20.12.

ŁÓDŹ

• 6-7 marca-  Akcja sklepów marki Pan Tu Nie stał na rzecz łódzkiego oddziału 
• 10 marca - Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
• 19 marca -  Grupa wsparcia pierwsze M. Kołata ( kolejne spotkania: 9, 16, 23 kwietnia,  7, 21 maja , 7 i 
14, 21  czerwca, 2,16, 30 lipca, 13 i 27 sierpnia, 10 września, 1, 8, 15 października,  8,15, 22, 29 
listopada) 
• 21 marca „Ruch, taniec i muzyka” - C. Szczukowska
• 22 marca-  „Osiem kawałków brokatu” Z. Hasiuk ( kolejne spotkania: 5 kwietnia, 10, 17,24,31 maja , 4 
i 18 czerwca, 4, 11,27,31 października,  5 listopada) 
• 3 kwietnia -  Warsztat „Obudź w sobie moc” -  A. Stefaniak
• 4 kwietnia „Ruch, taniec i muzyka” - C. Szczukowska
• 7 kwietnia - Debata w Urzędzie Miasta "Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet"  
• 17 kwietnia -  Samoobrona - Z. Wudecka
• 17 kwietnia - Marsz protestu przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących możliwości przerywania 
ciąży
• 21  kwietnia - szkolenie dla Zespołu pt. "Ochrona danych osobowych w Fundacji" – K. Witkowska 
• 2 maja - utworzenie internetowej zrzutki na utrzymanie Oddziału
• 4 czerwca - promocja działań CPK podczas "Pikniku wolności" w Parku im. Poniatowskiego
• 18 czerwca - udział w marszu godności w Warszawie (A. Głogowska-Balcerzak, M. Ouimet)
• 24 czerwca -  Warsztaty pedagogiczne "zdrowie więzi" - M. Ouimet 
• 8 sierpnia -  Warsztaty pedagogiczne "zdrowie więzi"  - M. Ouimet
• 25 sierpnia  -Warsztaty psychologiczne "jak być asertywną" - B. Kamańczyk 
• 29 sierpnia-  Warsztaty pedagogiczne "zdrowie więzi" - M. Ouimet 
• 7 września - udział w Konferencji "konsekwencje prawno–społeczne uzależnień" (M. Tatucha)
• 19 września.-  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
• 20  września - Warsztaty psychologiczne "jak skutecznie radzić sobie ze stresem" - B. Kamańczyk
• 24 września - warsztaty dotyczące przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci dla mieszkanek 
Ośrodka dla cudzoziemców w Grotnikach (tłumaczone na j. rosyjski) - M. Ouimet i A. Głogowską-
Balcerzak
• 1 października - Warsztaty Kulinarne z A. Dolewką, klientką CPK
• 1 października - Organizacja spotkania otwartego dla kobiet uczestniczących w ogólnopolskim strajku 
kobiet - poczęstunek, dyskusje, zajęcia szydełkowania. 
• 4 października - Warsztaty psychologiczne "jak być asertywną" B. Kamańczyk 
• 8-9  października -  Warsztaty WenDo - J. Zielińska
• 18 października - Warsztaty psychologiczne "komunikacja bez agresji" - B. Kamańczyk 
• 25 listopada warsztaty psychologiczne "radzenie sobie ze stresem" - B. Kamańczyk 
• 3 listopada - Warsztaty psychologiczne "budowanie poczucia własnej wartości" - B. Kamańczyk 
• 7 grudnia - udział w konferencji nt. handlu ludźmi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
• 10 grudnia - udział w debacie nt. przemocy w ramach III Mównicy Feministycznej w kawiarni 
Mebloteka YELLOW
• 20 grudnia - udział w spotkaniu w II LO w Łodzi poświęconemu pomocy dzieciom w trudnej sytuacji 
materialnej.

Od 2016 roku oddział w Łodzi jest ośrodkiem mediacyjnym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w 
Łodzi. Od czerwca prowadzone są mediacje rodzinnych ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach 
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Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzone zostały 
2 mediacje zakończone ugodą oraz 21 konsultacji w sprawie możliwości podjęcia mediacji. 
Kontynuowano też członkostwo w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi 
Ludźmi. W ramach współpracy w kwietniu odbyło się szkolenie dla Zespołu. Łódzki oddział 
reprezentowany jest ponadto w utworzonym w czerwcu 2015 roku Wojewódzkim Zespole ds. 
przeciwdziałania handlowi ludźmi.  

WROCŁAW 
Działania edukacyjne: 
W ramach projektu „Opieka to też praca” zostały przeprowadzone następujące warsztaty:
• Warsztaty "Żłobek, klub dziecięcy - zakładanie, standardy pracy, akty prawne" - 120 godz. 
• Warsztat z zakresu coachingu - 48 godz.  
• Coaching indywidualny – 90 godzin 
Głównym celem projektu było wspieranie i wzmacnianie systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku 
życia poprzez organizację warsztatów, szkoleń dla osób pozostających bez pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem 
dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną. W projekcie wzięło udział 50 osób.

Ponadto zorganizowano lub uczestniczono w następujących wydarzeniach :
• 14 lutego– udział akcji „Nazywam się Miliard” na wrocławskim Rynku;
• 26 lutego – szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej oraz spotkanie 
z osobami chętnymi na wolontariat w CPK (10 osób)
• 04 marca Debata „Migrantak – kobieta w cieniu” – Dom Europy,
• 08 marca – udział w panelu Tajne Komplety dot. praw seksualnych 
i reprodukcyjnych organizowanych przez Inicjatywę 8 marca.
• 08 marca Forum Kobiet – Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach
• 19 marca – spotkanie poświęcone zmianie prawa aborcyjnego – Inicjatywa 
8 Marca
• 16 czerwca – warsztaty z zakresu poradnictwa obywatelskiego
• 21 czerwca – udział w I Wrocławskim Forum Partycypacji
• 14 lipca – szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Partii RAZEM
• 6 września – spotkanie z Inicjatywą 8 marca w sprawie protestu nt. ustawy antyaborcyjnej
• 15 września – Konferencja dot. Przeciwdziałania Przemocy – Rada Osiedla OŁBIN – Partia RAZEM
• 25 września  - Czarny PROTEST – prelegentka z CPK Wrocław 
• 4 października – udział w Czarnym Proteście
• 11 października –spotkanie z Dolnośląskim Kongresem Kobiet, Inicjatywą 
8 marca w sprawie zmian w ustawie antyaborcyjnej
• 7 grudnia – szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla studentek 
i studentów prawa, psychologii, medycyny, pedagogiki 

DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KOBIET

PORADNICTWO PRAWNE   

W roku 2016 realizowane były porady prawne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz  
mailowym i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  Udzielono następującej liczby konsultacji: 

Warszawa  - 1340 porad  prawnych bezpośrednich oraz 572 telefonicznych, 786 mailowych oraz 38 
zwykłych listów 
Gdańsk – 754 porad prawnych 
Łódź - 992 porad prawnych 
Wrocław - 908 porad prawnych  
Żyrardów - 216 porad prawnych 

 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE    

Warszawa- 1576 konsultacji psychologicznych bezpośrednich oraz 177 mailowych, 641 tel . 
Gdańsk  - 646 konsultacji psychologicznych 
Łódź – 433  konsultacji psychologicznych oraz 104 pedagogiczne 
Wrocław - 710 konsultacji psychologicznych  
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Żyrardów - 356 konsultacji psychologicznych
PORADNICTWO SOCJALNO ZAWODOWE  
Warszawa – 234 konsultacje 

 GRUPOWE FORMY WSPARCIA - Warszawa , GDAŃSK, Łódź, Żyrardów

Grupy wsparcia  dla kobiet, które doświadczają przemocy i nie potrafiły przerwać destrukcyjnej relacji i 
zmagają się z poczuciem bezradności, lęku, obawy o własne życie i poczuciem osamotnienia. 

INTERWENCJA, ASYSTA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO SCHRONIENIA, INNE 

Telefon interwencyjny - Z telefonem interwencyjnym 600 07 07 17 najczęściej kontaktowały się 
pokrzywdzone kobiety, ale część telefonów była od świadków lub osób podejrzewających stosowanie 
przemocy. Część rozmów kończyła się skierowaniem do specjalistów, pouczeniem o procedurze 
Niebieskiej karty, sposobie prowadzenia rozmów i udzielania wsparcia  ofiarom. Podejmowane były 
także interwencje na policji, w  OPS itp. Łącznie w 2016 roku  na telefonie interwencyjnym 
skontaktowało się 1478 osób, w większości kobiet doświadczających przemocy. 

MONITOROWANIE ROZPRAW I ASYSTA -Uzupełnieniem i wsparciem działań interwencyjnych było 
towarzyszenie pokrzywdzonym kobietom w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo. Asysta miała 
miejsce w 2016 roku - Warszawie łącznie 64 razy, w Gdańsku 18 krotnie podczas rozpraw sądowych w 
charakterze osoby zaufania publicznego oraz 6 do innych. 

BEZPIECZNE SCHRONIENIE - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

Schronienie - ze schronienia, wszechstronnej pomocy oraz wsparcia SOW skorzystały w pierwszym 
półroczu 64  osoby, w tym 50 osób (w tym 24 kobiety i 26 dzieci) stacjonarnie oraz 14 osób 
ambulatoryjnie, bez uwzględnienia porad telefonicznych. W drugim półroczu odpowiednio z pomocy 
skorzystały 73 osoby, w tym 62 z pomocy stacjonarnej ( 28 kobiet i 34 dzieci) oraz 13 z ambulatoryjnej.  
SOW zapewnił pomoc specjalistów: prawniczki, psycholożek (dla dorosłych, dzieci), pracownicy 
socjalnego.

Poradnictwo prawne – udzielono  157 konsultacji prawnych bezpośrednich, które często trwały 2-3 
godziny oraz napisały łącznie 46  pism, ponadto w pisaniu wielu pism pomagały, sprawdzały i doradzały, 
jak napisać samym klientkom. 

Poradnictwo psychologiczne - Liczba odbytych konsultacji psychologicznych/spotkań terapeutycznych 
psycholożek to 328.  
Wsparcie dla dzieci i matek –  udzielono  498 bezpośrednich konsultacji dzieciom i matkom oraz 
poprowadzono  30 h zajęć dla dzieci. 
Grupa wsparcia odbywała się  z częstotliwością raz na dwa tygodnie we wtorki od godziny 18:00 do 
20:00. Liczba uczestniczek uzależniona była od aktualnego stanu mieszkanek w Ośrodku.

Wsparcie socjalne-  udzielono 557 porad socjalnych. Dzięki nim mieszkanki m.in. uzyskiwały mieszkania 
socjalne (11 mieszkanek).  
Działania interwencyjne -były to interwencje telefoniczne, osobiste, jak i pisanie pism do różnych 
instytucji, w tym do sądu. 
Kontakty z instytucjami - stosującymi prawo, placówkami służby zdrowia, z  policją, kuratorami, 
szkołami, żłobkami oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca - kontynuowano współpracę z piekarnią Putka,  z Honorowymi Dawcami Krwi PCK ”Krewcy 
Legioniści”, którzy podarowali artykuły spożywcze na Święta. W ramach współpracy z firmą Tax Care 
oraz firmą Oriflame zostały zorganizowane prezenty Świąteczne oraz Mikołajkowe dla dzieci oraz ich 
mam.    

KONTAKTY Z MEDIAMI - wybrane przykłady 

Data Nazwa serwisu Tytuł Link
2016-12-28 Polska prasa Prawa kobiet w Europie i na świecie.  
http://www.biznes.polskaprasa.pl/2209296-Prawa-kobiet-w-Europie-i-na-swiecie-Debata-Kobiet-w-
TVN24-BiS.html
2016-12-10 Gazeta wyborcza  O Kalendarzu CPK 
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http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,20951908,powinnam-byc-z-tego-dumna-ale-mam-
mnostwo-obaw.html?
utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmiasto_Wyborcza
2016-12-09 Przegląd Finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 
http://www.tygodnikprzeglad.pl/final-vii-edycji-konkursu-wyroznienie-bialej-wstazki/
2016-12-09 WP Kobieta On bił, bo „kochał”. Ona zabiła, bo ją bił http://kobieta.wp.pl/on-bil-bo-kochal-
ona-zabila-bo-ja-bil-6067319769580673a
2016-12-07 OKO.press Nawet 400 kobiet ginie rocznie z powodu przemocy domowej.  
https://oko.press/nawet-400-kobiet-ginie-rocznie-powodu-przemocy-domowej-a-pis-chce-wycofac-
konwencje/
2016-12-07 WP Kobieta Ponad trzy miliony Polek padło ofiarą przemocy fizycznej.  
http://kobieta.wp.pl/ponad-trzy-miliony-polek-padlo-ofiara-przemocy-fizycznej-rzad-problemu-nie-
widzi-6066606856443009a
2016-12-06 YouTube Gala premierowa 3. edycji "Sukces jest Kobietą"  
http://www.youtube.com/watch?v=X46Q-NpWGSs
2016-12-02 WP Kobieta Ludzie obrzydzili mi samą siebie, teraz czuję się ważna 
http://kobieta.wp.pl/ludzie-obrzydzili-mi-sama-siebie-teraz-czuje-sie-wazna-6064977684911233a
2016-12-02 OKO.press Rząd PiS przygotowuje wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej 
https://oko.press/rzad-pis-przygotowuje-wypowiedzenie-konwencji-antyprzemocowej/
2016-12-01 KobietaXL.pl NIEZALEŻNE - nowa kampania Iwony Felicjańskiej z kalendarzem w tle 
http://www.kobietaxl.pl/babskim-okiem/n,22512,niezalezne-nowa-kampania-iwony-felicjanskiej-z-
kalendarzem-w-tle.html
2016-11-29 Radio Kolor Sukces jest Kobietą po raz trzeci! - RELACJA I GALERIA 
http://radiokolor.pl/polecamy-czytaj/6318/sukces-jest-kobieta-po-raz-trzeci-relacja-i-galeria/
2016-11-28 Sukces jest kobietą Sukces jest Kobietą po raz 3.! http://www.sukcesjestkobieta.pl/sukces-
jest-kobieta-po-raz-3/
2016-11-25 Wprost "Kocha, lubi, szanuje? Bije, poniża, hejtuje!".  
https://www.wprost.pl/kraj/10032177/Kocha-lubi-szanuje-Bije-poniza-hejtuje-Kazdego-dnia-
okolo-2000-Polek-staje-sie-ofiarami-przemocy.html
2016-11-25 Oh!me Dla kobiet – ofiar przemocy – nikt nie ogłasza narodowej żałoby.  
http://ohme.pl/lifestyle/dla-kobiet-ofiar-przemocy-nikt-nie-oglasza-narodowej-zaloby-ich-dzien-
wyglada-jak-kazdej-z-nas-z-jednym-wyjatkiem/
2016-11-25 Parenting Portal Parenting rozmawia z Urszulą Nowakowska 
https://fpbb.pl/2016/11/25/portal-parenting-rozmawia-urszula-nowakowska-prezeska-centrum-praw-
kobiet/
2016-11-24 WP Kobieta Kocha, lubi, szanuje...? Bije, poniża, hejtuje, czyli Polka w opresji 
http://kobieta.wp.pl/kocha-lubi-szanuje-bije-poniza-hejtuje-czyli-polka-w-opresji-6062106438333569a
2016-11-24 Interia Konferencja w Sejmie: Konwencja antyprzemocowa nie jest w Polsce wdrażana 
http://fakty.interia.pl/polska/news-konferencja-w-sejmie-konwencja-antyprzemocowa-nie-jest-w-
pol,nId,2312205
2016-11-18 Interia Od 22 lat pomagają kobietom. Wkrótce może zabraknąć im pieniędzy 
http://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-od-22-lat-pomagaja-kobietom-wkrotce-moze-zabraknac-im-
pienie,nId,2308058
2016-11-17 Biznespolska.pl Sukces jest Kobietą po raz 3.! 
http://biznespolska.pl/przeglad/226874/Sukces-jest-Kobiet%C4%85-po-raz-3.!.html
2016-11-15 Gazeta Biznesowa Kobiety o przemocy domowej. Debata w TVN24 BiS 
http://gazetabiznesowa.pl/news/2/393514/Kobiety_o_przemocy_domowej_Debata_w_TVN24
_BiS.html
2016-11-15 Tvn24 Bis Kobiety o przemocy domowej. Debata w TVN24 BiS http://tvn24bis.pl/z-
kraju,74/urszula-nowakowska-daria-abramowicz-izabela-przybysz-o-przemocy,692149.html
2016-11-14 Radio Kolor Sukces jest Kobietą po raz 3! http://radiokolor.pl/polecamy-
czytaj/6220/sukces-jest-kobieta-po-raz-3-/
2016-11-09 Naszemiasto.pl "Kiedy mężczyzna stosuje przemoc, zwykle długo pozostaje bezkarny  
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/kiedy-mezczyzna-stosuje-przemoc-zwykle-dlugo-
pozostaje,3912651,art,t,id,tm.html
2016-11-08 WP Kobieta Ofiary przemocy domowej z najmniejszych miejscowości w Polsce zostaną bez 
pomocy http://kobieta.wp.pl/ofiary-przemocy-domowej-z-najmniejszych-miejscowosci-w-polsce-
zostana-bez-pomocy-6056341810852993a
2016-10-24 Przegląd Konkurs Białej Wstążki http://www.tygodnikprzeglad.pl/konkurs-bialej-wstazki/
2016-10-04 Starostwo Powiatowe w Rypinie „Skuteczniej przeciw zjawiskom nieakceptowanym 
społecznie” http://powiatrypinski.pl/?cid=1307
2016-10-03 Radio Opole Nowakowska: zaostrzenie ustawy byłoby niehumanitarne 
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http://radio.opole.pl/104,172662,nowakowska-zaostrzenie-ustawy-byloby-niehumanita
2016-10-03 TVP Nowakowska: zaostrzenie ustawy byłoby niehumanitarne 
http://www.tvp.info/27187219/nowakowski-zaostrzenie-ustawy-byloby-niehumanitarne

2016-10-03 TV Toya KAMERALNE DYSKUSJE KOBIET http://tvtoya.pl/news/show/14415
2016-10-01 Gazeta Wyborcza Czarny poniedziałek. Zamiast do pracy wyskakujemy na miasto 
http://wyborcza.pl/1,75398,20772928,czarny-poniedzialek-zamiast-do-pracy-wyskakujemy-na-
miasto.html
2016-09-20 Polskie Radio Problem z płaceniem alimentów jak zabawa w kotka i myszkę 
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/1670258,Problem-z-placeniem-alimentow-jak-zabawa-w-
kotka-i-myszke
2016-09-16 Łódź.Wyborcza.pl Centrum Praw Kobiet w Łodzi uratowane! Pomogła... 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20703560,centrum-praw-kobiet-w-lodzi-uratowane-
pomogla.html
2016-09-10 NaTemat.pl Obleśni instruktorzy jazdy – zmora wielu kobiet.  http://natemat.pl/189249,na-
oblesnych-instruktorow-jazdy-skarzy-sie-wiele-kobiet-ale-malo-ktora-decyduje-sie-zglosic-to-policji
2016-09-09 Rzecznik Praw Obywatelskich Zapraszamy do Europejskiego Miasteczka Obywatelskiego (10
-11 września) https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapraszamy-do-europejskiego-miasteczka-
obywatelskiego-10-11-wrzesnia
2016-09-06 Łódź.Wyborcza.pl Problemy Centrum Praw Kobiet. Bo pomaga tylko kobietom 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20648957,problemy-centrum-praw-kobiet-bo-pomaga-tylko-
kobietom.html
2016-09-04 Rzeczpospolita Wpadka konsulatu. Urzędnik o "myśleniu vaginalnym" 
http://www.rp.pl/Dyplomacja/160909700-Wpadka-konsulatu-Urzednik-o-mysleniu-vaginalnym.html
2016-08-31 Gazeta Wyborcza "Myśli waginalnie" - pisze urzędnik konsulatu RP w sprawie wizy dla 
Hinduski http://wyborcza.pl/1,75398,20622254,mysli-waginalnie-pisze-urzednik-konsulatu-rp-w-
sprawie-wizy.html
2016-08-20 Radio Gdańsk  Nagranie reportażu podczas sesji zdjęciowej do kalendarza CPK 
http://m.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/dokumenty-i-reportaze/item/49250-kalendarz-z-
pieknymi-kobietami-moze-pomoc-jest-wyjatkowa-cegielka.html

2016-08-17 TVN24 Pomagają, choć już bez dotacji http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/pomagaja-
choc-juz-bez-dotacji,668896.html
2016-08-11 Gazeta Wyborcza Dziewczyny z kalendarza. Centrum Praw Kobiet zbiera fundusze na dalszą 
działalność http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,20504437,dziewczyny-z-kalendarza-
centrum-praw-kobiet-zbiera-fundusze.html
2016-07-25 PolskaTimes.pl Przemoc ukryta za zasłoną ciszy 
http://www.polskatimes.pl/magazyny/magazyn-polski/a/przemoc-ukryta-za-zaslona-ciszy,10435520/
2016-07-24 Kurier Lubelski Przemoc ukryta za zasłoną ciszy 
http://www.kurierlubelski.pl/magazyn/a/przemoc-ukryta-za-zaslona-ciszy,10435520/
2016-07-06 Gazeta Prawna Mniej biurokracji przy stosowaniu procedury niebieskiej karty 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/957755
,mniej_biurokracji_przy_stosowaniu_procedury_niebieskiej_karty.html
2016-06-22 Przegląd Sama tego chciała http://www.tygodnikprzeglad.pl/sama-tego-chciala/
2016-06-18 Wysokie Obcasy Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło przyznania dotacji CPK 
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,20251666,ministerstwo-sprawiedliwosci-
odmowilo-przyznania-dotacji-centrum.html
2016-06-17 Sukces pisany szminka Marsz godności już w sobotę http://sukcespisanyszminka.pl/marsz-
godnosci-juz-sobote/
2016-06-06 Gazeta Wyborcza Sroga kara dla gwałcicieli nie ochroni kobiet 
http://wyborcza.pl/1,75968,20191618,sroga-kara-dla-gwalcicieli-nie-ochroni-kobiet.html
2016-06-03 Radio TokFM Temida pod Lupą na temat raportu CPK Stereotypy 
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Temida-pod-lupa-Rozmawiaja-Urszula-Nowakowska-i-Grzegorz-
Wrona/37982
2016-06-02 Krytyka Polityczna Nowakowska: CPK nie otrzyma ministerialnej dotacji, bo… pomaga 
kobietom http://www.krytykapolityczna.pl/multimedia/20160602/nowakowska-centrum-praw-kobiet-
nie-otrzyma-ministerialnej-dotacji-bo-pomaga-kobi
2016-05-31 Oh!me Ofiara przemocy ma twarz kobiety.  http://ohme.pl/lifestyle/ofiara-przemocy-ma-
twarz-kobiety-a-teraz-wyobraz-sobie-ze-drzwi-sa-zamkniete-a-ty-musisz-tam-wrocic/
2016-05-30 TVP Są pieniądze na działalność Centrum Praw Kobiet http://lodz.tvp.pl/25566854/sa-
pieniadze-na-dzialalnosc-centrum-praw-kobiet
2016-05-30 Newsweek Polska Bardzo cienka granica http://www.newsweek.pl/gwalt-w-polsce-
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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)

40000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

dlaczego-ofiary-czuja-sie-winne,artykuly,353102,1.html
2016-05-25 Tokfm.pl Centrum Praw Kobiet bez pieniędzy od rządu.  
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20136470,centrum-praw-kobiet-bez-pieniedzy-od-rzadu-
ekspertka-to-ideologiczne.html
2016-05-24 Gazeta Wyborcza Centrum Praw Kobiet dziękuje za pomoc. "Wszystko zaczyna się układać" 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20126071,centrum-praw-kobiet-dziekuje-za-pomoc-wszystko-
zaczyna-sie.html
2016-05-17 Portal wp O sytuacji CPK w związku z odmową przyznania dotacji  
http://kobieta.wp.pl/przemoc-jest-demokratyczna-ale-pomocy-dla-jej-ofiar-nie-
bedzie-5994811791000193a
2016-05-13 Onet.pl Ofiary przemocy domowej bez wsparcia ministerstwa sprawiedliwości 
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/ofiary-przemocy-domowej-bez-wsparcia-ministerstwa-
sprawiedliwosci/h2bfzr
2016-05-13 Gazeta.pl Rząd odmówił finansowania Centrów Praw Kobiet.  
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,20066209,rzad-odmowil-finansowania-centrow-
praw-kobiet-bo-zawezaja.html
2016-05-12 TVN24 Rząd pozbawił finansowania Centra Praw Kobiet. Specjaliści pracują na razie za 
darmo http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/rzad-pozbawil-finansowania-centra-praw-
kobiet,643190.html
2016-05-12 MamaDu.pl Kobiety, które padły ofiarami przemocy, nie dostaną wsparcia. Resort odmówił 
http://mamadu.pl/126911,kobiety-ofiary-przemocy-nie-dostana-wsparcia-resort-odmowil
2016-05-12 Fakt Ziobro zabrał kasę ofiarom przemocy domowej! http://www.fakt.pl/politycy/zbigniew-
ziobro-zabral-kase-ofiarom-przemocy-domowej-,artykuly,634118.html
2016-05-12 Onet.pl "Gazeta Wyborcza": Centrum Praw Kobiet zostaje bez pieniędzy 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-centrum-praw-kobiet-zostaje-bez-pieniedzy/jgdrc4
2016-05-06 Fakty i Mity.pl  U.  Nowakowska z Centrum Praw Kobiet -wywiad 
http://faktyimity.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=4468:wciaz-malo-uwagi-poswiecamy-
nierownemu-traktowaniu-kobiet-przez-organy-scigania-i-wymiar-sprawiedliwosci-w-szczegolnosci-w-
sprawach-o-przestepstwa-z-uzyciem-przemocy-mowi-fim-urszula-nowakowska-z-fundacji-centrum-
praw-kobiet
2016-04-28 Rzeczpospolita Sędzia nie może kierować się stereotypami http://www.rp.pl/W-sadzie-i-
urzedzie/304299997-Sedzia-nie-moze-kierowac-sie-stereotypami.html
2016-04-24 Radio Gdańsk Nagranie reportażu na temat pracy CPK dla  
http://radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/dokumenty-i-reportaze/item/41477-pomagaja-kobietom-
w-trudnej-sytuacji-centrum-praw-kobiet-w-gdansku.html 
2016-03-31 YouTube Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie. Urszula Nowakowska 
http://www.youtube.com/watch?v=Dx-YHjXew20
2016-03-31 Uwaga! TVN "To diabeł, a nie mój tata" http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/to-diabel-a-
nie-moj-tata,198217.html
2016-02-18 Polskie Radio Walka z niepłacącymi alimentów może być skuteczna? 
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/1584252,Walka-z-nieplacacymi-alimentow-moze-byc-
skuteczna
2016-02-01 Oh!me Przemoc psychiczna? Przecież nie bił, nie pił. Zawsze miły.  
http://ohme.pl/zwiazek/przemoc-psychiczna-przeciez-nie-bil-nie-pil-zawsze-mily-w-reke-calowal/
2016-01-18  FAKT  24 .PL Licealistka dla Fakt24: na impre- zach gwałcą po kolei– wypowiedź A. Zaręby 
http://www.fakt.pl/polska/trojmiasto-licealistka-opowiada-o-gwaltach-wsrod-
nastolatkow,artykuly,604510.html
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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)

Odbiorczyniami działań Fundacji były kobiety, których prawa były naruszane, w szczególności 
kobiety doświadczajace przemocy oraz ich dzieci. Ponadto CPK kierowało swoje dzialania 
edukacyjne i akcje do różnych grup społecznych.

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

Organizowanie: 1) 
spotkań otwartych o 
charakterze 
edukacyjnym 
dotyczących praw 
kobiet, zdrowia 
psychicznego oraz 
rozwoju osobistego i 
zawodowego; kwestii 
prawnych w tym 
dotyczących 
egzekwowania 
alimentów, 2) szkoleń i 
warsztatów 
rozwojowych ( np. 
komunikacja oparta na 
empatii), dotyczących 
umiejętności 
zawodowych, obrony 
przed przemocą ( 
warsztaty samoobrony i 
asertywności WenDo), 
przygotowujących do 
występowania w 
sądzie; 3) prowadzenie 
telefonu informacyjno – 
interwencyjnego; 4) 
wydawanie poradników 
w tym z serii Poznaj 
swoje prawa jeśli jesteś 
ofiarą przemocy, jeśli 
chcesz się rozwieść oraz 
ulotek w tym przemoc 
domowa to nie twoja 
wina, raportów z badań 
„Temida pod lupą”.

85.59.B

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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udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa

1) Świadczenie 
poradnictwa prawnego, 
pisanie pism 
procesowych dla 
kobiet, których prawa 
są łamane, w 
szczególności kobiet 
doświadczających 
przemocy i 
dyskryminacji ( kontakt 
bezpośredni, mailowy, 
telefoniczny, 
odpowiedzi na listy 
tradycyjne).  
Poradnictwo prawne 
dotyczy głównie  prawa  
rodzinnego ( rozwody, 
alimenty, podział 
majątku, ustalenie 
miejsca pobytu dziecka, 
władza rodzicielska, 
kontakty z dzieckiem) i 
karnego ( przemoc 
domowa, przestępstwo 
nie alimentacji, 
zgwałcenie, pobicia, 
groźby, prawa osób 
pokrzywdzonych). 
2) reprezentowanie  w 
wyjątkowych 
sytuacjach klientek 
Fundacji przez 
wolontariuszki - z 
urzędu ze wskazaniem 
konkretnej osoby lub 
nieopłatnie z wyboru; 
3) Organizowanie 
spotkań otwartych oraz 
poradników z serii  
Poznaj swoje prawa 
propagujących wiedzę 
prawną w zakresie 
praw kobiet

69.10.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Świadczenie pomocy 
kobietom, w trudnej 
sytuacji życiowej w 
związku w 
szczególności z 
doznawaną przemocą  
oraz ich dzieciom: 1) 
poradnictwa 
psychologicznego w 
kontakcie 
bezpośrednim, 
mailowym oraz 
telefonicznym, 
2) socjalno- 
zawodowego 
pomagającego 
kobietom 
uporządkować kwestie 
socjalne ( zasiłki, 
orzeczenia o 
niepełnosprawności, 
mieszkaniowe), 
zawodowe  ( 
przekwalifikowanie, 
zmiana pracy, 
aktywizacja 
zawodowa); 
3) asystowanie w 
kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, 
4) prowadzenie 
telefonu zaufania, 
4) prowadzenie 
Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia gdzie 
kobiety doświadczające 
przemocy wraz z 
dziećmi mogą znaleźć 
bezpieczne schronienie.

88.99.Z
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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) 1,083,581.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,059,588.86 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 18,534.45 zł

d) Przychody finansowe 1,618.64 zł

e) Pozostałe przychody 3,839.13 zł

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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B W ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej Fundacja Centrum Praw Kobiet 
starała się rozwijać w szczególności działalność 
edukacyjną. Zorganizowano m.in. : 1) warsztaty 
dotyczące wyglądu kobiety w każdym wieku ( 
Metamorfozy cykle składające się z 5 
warsztatów), zajęcia z jogi, warsztaty dotyczące 
seksualności, aktywizacji zawodowej; 2) 
prowadzono na zaproszenie instytucji 
zewnętrznych wykłady i warsztaty dotyczące 
problematyki praw kobiet, wpływu stereotypów 
na prowadzenie spraw związanych z przemocą 
wobec kobiet w sądach karnych i rodzinnych,  
oraz przemocy wobec kobiet.

58.19.Z W ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej Fundacja Centrum Praw Kobiet w 
starała się rozwijać działalność wydawniczą. W 
tej dziedzinie udało nam się tylko wydać 
kalendarz ze zdjęciami i tekstem 
charakteryzującym każdą z bohaterek - kobiet, 
które uzyskały pomoc w Centrum Praw Kobiet w 
Gdańsku. Inicjatywa ta była możliwa dzięki 
wsparciu wielu osób dobrej woli i grona 
wolontariuszy, którzy pracowali przy tym 
projekcie. Patronat honorowy nad 
wydawnictwem objęła aktorka teatru Wybrzeże 
Katarzyna Figura, która borykała się z 
podobnymi problemami jak klientki Fundacji. 
Zysk ze sprzedaży naszego kalendarz z Misją 
miał wesprzeć utrzymanie naszego oddziału w 
Gdańsku.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22,127.03 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 658,347.28 zł
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0.00 zł

658,347.28 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 379,114.55 zł

0.00 zł

106,334.15 zł

246,014.68 zł

26,765.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 23,992.22 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 22,127.03 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,125,706.83 zł 22,127.03 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

1,059,622.45 zł 22,127.03 zł

0.00 zł 0.00 zł

26,337.02 zł

2,071.44 zł

37,675.92 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 22,127.03 zł

0.00 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 -33.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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)

10.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

5.3. Wynik działalności gospodarczej -7,802.57 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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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)

6.7 etatów70.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

25.00 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

5.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 802,599.24 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

632,602.00 zł

632,602.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

61.00 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

1.00 osób

60.00 osób

73.00 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

3.00 osób

70.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 169,997.24 zł

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

166,377.47 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 166,377.47 zł

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

3,619.77 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)

5,000.00 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

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

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

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

5,000.00 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

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

3,200.00 zł
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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)

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

1 zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom i 
rodzinom doznającym 
rożnych form przemocy

zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom i 
rodzinom doznającym rożnych 
form przemocy

Miasto Stołeczne Warszawa 140,000.00 zł

2 „Projekt – Niezależność” wzmocnienie działań na rzecz 
ofiar przemocy w rodzinie

Gmina Miasta Gdańsk 13,000.00 zł

3 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, dotyczącego 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi w zakresie: 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

specjalistyczne poradnictwo i 
konsultacje dla czlonków rodzin 
osób z problemem 
alkoholowym:
porady prawne, porady 
psychologiczne, porady 
pedagogiczne, pierwszy 
kontakt, warsztaty 
pedagogiczne

Łódź - Miastem na Prawach Powiatu 23,780.00 zł

4 Pomoc psychospołeczna i 
prawna ofiarom przemocy 
domowej oraz osobom w 
sytuacji kryzysowej

świadczenie pomocy prawnej, 
psychologicznej oraz działania 
związane z konsultacjami 
pierwszego kontaktu kobietom 
znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej związanej z 
doświadczaniem przemocy ( 
fizycznej, psychicznej, 
seksualnej, ekonomicznej).

Gmina Wrocław 70,686.79 zł

5 PROWADZENIE 
WROCŁAWSKICH BIUR 
PORAD OBYWATELSKICH 
ORAZ WROCŁAWSKICH 
MEDIACJI W 2016 ROKU

pełnienie w ramach programu 
roli Biura Porad Obywatelskich i 
udzielenie porad obywatelskich 
z zakresu prawa i konsultacji 
osoby pierwszego kontaktu. Z 
porad korzystały kobiety 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej zamieszkałe 
na terenie Wrocławia. 
Propagowano również ideę 
mediacji jako alternatywną 
metodę rozwiązywania sporów 
i konfliktów.

Gmina Wroclaw 20,872.51 zł

6 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEGO 
OŚRODKA DLA OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE - 
SOW

PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA 
DLA OFIAR PRZEMOCY W 
RODZINIE

Miasto stołeczne Warszawa 341,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Paulina Choroś 14/07/2017 - 
sprawy finansowo - kadrowe 

Urszula Nowakowska 14/07/2017 
- sprawy meryt

Data wypełnienia sprawozdania

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

2017-07-17
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