
Dlatego prosimy, abyście 
pamiętali o nas i w tym roku!

 Prezeska CPK Urszula Nowakowska

Dziękujemy za wsparcie Fundacji Centrum Praw Kobiet  
w 2019 roku. Cieszymy się, że możemy razem działać na 
rzecz świata bezpiecznego dla wszystkich i wolnego od 
przemocy. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wspierać 
kobiety doświadczające przemocy w drodze do odzyskania 
godności oraz prawa każdego człowieka do bezpieczeństwa, 
nie tylko w sferze publicznej, ale również tej prywatnej.  
Dążymy do tego, aby już nikt nigdy nie musiał uciekać ze swo-
jego domu w obawie przed utratą swojego zdrowia lub życia. 
 
W ubiegłym roku obchodziłyśmy jubileusz 25-lecia 
Centrum Praw Kobiet. Był to czas nie  tylko świętowa-
nia, ale również okazja do podsumowania tego, co nam 
się udało w Polsce zmienić w obszarze praw kobiet  
i przeciwdziałania przemocy oraz gdzie jeszcze są luki 
i co powinniśmy poprawić, aby skuteczniej działać na 
rzecz praw kobiet i pomocy indywidualnym kobietom. 
 
W minionych 25 latach udało nam się nie tylko zrealizować 
wiele ważnych społecznie projektów i pomóc  ponad 100 000  
kobiet, których prawa były łamane, i ich dzieciom, ale 
także  wpłynąć na zmiany w świadomości społecz-
nej oraz konkretne rozwiązania prawno- instytucjo-
nalne w obszarze praw kobiet. Nie udałoby nam się to, 
gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dziękujemy! 
 
Pomimo wielu sukcesów, jakie osiągnęłyśmy wciąż jednak 
mamy wiele do zrobienia. Do poradni prowadzonych przez 
fundację w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, we Wrocławiu  
i w Żyrardowie wciąż zgłaszają się nowe kobiety szukające 
pomocy i bezpiecznego schronienia, a nasze telefony dzwonią 
non stop. Widoczny regres, jeśli chodzi o prawa kobiet sta-
wia przed nami nowe wyzwania i zwiększa zapotrzebowanie 
na działania strażnicze i edukacyjne w obszarze praw kobiet, 
ale też konkretną pomoc dla tych, których prawa są łamane. 
Dlatego chcemy kontynuować i rozszerzać naszą dotych-
czasową działalność zarówno, jeśli chodzi o indywidual-
ną pomoc kobietom (pomoc prawna, socjalna, psycho-
logiczna, asysty w sądzie, bezpieczne schronienie), jak  

i szeroko rozumiane działania edukacyjne. Wiemy, jak ważne 
jest wzmacnianie kobiecej niezależności, dlatego też chce-
my zapewnić kobietom możliwość udziału w spotkaniach, 
wykładach i warsztatach w ramach Akademii Mocy Kobiet.  
 
W najbliższym czasie zacznie działać nasza poradnia w Kra-
kowie, planujemy też otworzyć biuro w Poznaniu i w Toruniu. 
Chcemy doprowadzić do tego, aby prawo skuteczniej chroni-
ło kobiety i dzieci przed różnymi formami przemocy, aby ko-
biety i dzieci nie musiały uciekać z domu w trosce o własne 
bezpieczeństwo oraz mogły czuć się bezpiecznie we własnych 
domach i w przestrzeni publicznej. Chcemy, aby kobiety  
i mężczyźni budowali prawdziwie partnerskie związki, aby było 
mniej przemocy, a kobiety miały możliwość dokonywania rze-
czywistych wyborów, zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, 
jak i osobiste, w tym decydowania o własnym macierzyństwie. 
 
Aby móc realizować nasze wszystkie zamierzenia  
i plany, potrzebujemy Państwa wsparcia. Bez nie-
go nie mogłybyśmy funkcjonować do tej pory, ale 
też nie będziemy mogły realizować naszych planów. 
 
Będziemy wdzięczne za przekazanie nam 1% podatku i roz-
ważenie możliwości przekazywania regularnego finansowe-
go wsparcia na konto Fundacji. Każda złotówka wpłacana 
regularnie, ale też ad hoc, ma swoje znaczenie i pozwala nam 
tworzyć stabilną ofertę pomocową. Państwa wsparcie jest 
dla nas wyrazem ogromnego zaufania i daje nam nie tylko 
możliwości finansowe do działania, ale też energię i zapał 
do niesienia pomocy i realizacji naszych innych zamierzeń.

Szanowni Państwo,

BIULETYN
CENTRUM PRAW KOBIET 



RELACJA
Z JUBILEUSZU                               
2-3 grudnia 2019 r. Centrum Praw Kobiet świętowa-
ło swoje 25-lecie. Czas ten upłynął na podsumowa-
niach, co udało się przez ten czas osiągnąć w obsza-
rze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet, ale również na debatach dotyczących bieżących 
problemów społecznych i wprowadzaniu konkretnych zmian. 

Obchody jubileuszu odbyły się pod hasłem „Przeciwdziała-
nie przemocy wobec kobiet – międzynarodowe standardy, 
polskie realia”. W panelach dyskusyjnych brały udział za-
równo polskie, jak i zagraniczne ekspertki, które porusza-
ły tematy systemu wsparcia dla kobiet doświadczających 
przemocy, zabójstw kobiet w związku z przemocą domową 
oraz sytuacji kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy 
domowej w sądach rodzinnych. Część dyskusji odbyła się 
w Senacie, gdzie uczestników i uczestniczki powitał mar-
szałek Tomasz Grodzki. W obradach wzięły też udział po-
lityczki, które zadeklarowały otwartość na głos organizacji 
pozarządowych i ich koncepcje rozwiązań legislacyjnych.

Jednym z punktów obchodów jubileuszu Centrum Praw 
Kobiet było podpisanie porozumienia między Funda-
cją a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Po-
rozumienie formalizuje dotychczasową współpracę 
CPK i ORA oraz otwiera nowe możliwości, jeśli chodzi  
o świadczenie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym.

Ważnym elementem uroczystości było uhonorowa-
nie Urszuli Nowakowskiej, prezeski Centrum Praw 
Kobiet, Odznaką Honorową RPO przez dr-a Ada-
ma Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zwieńczeniem jubileuszu była gala, podczas której wręczo-
ne zostały wyróżnienia Centrum Praw Kobiet dla osób, firm, 
samorządów i inicjatyw, które wspierają Fundację oraz Wy-
różnienia Białej Wstążki, przyznawane od 10 lat wspólnie 
z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.



STATYSTYKI 
CENTRUM PRAW KOBIET 

CPK Warszawa 

CPK Gdańsk

CPK Wrocław

CPK Łódź

CPK Żyradów

    Liczba kobiet, które otrzymały pomoc:

1390
 Liczba konsultacji: 

4317
( z czego psychologiczne: 1802,
prawne:1504, pozostałe 1011)

Liczba mailowych konsultacji prawnych:

2039

   Liczba kobiet, które otrzymały pomoc: 

1265
 Liczba konsultacji:

1790 
(w tym prawne - 850, 
psychologiczne - 940)

   Liczba kobiet, które otrzymały pomoc:

626
 Liczba konsultacji:

2401 
(z czego: psychologiczne: 1726

prawne: 675)

   Liczba kobiet, które otrzymały pomoc :

477
Liczba konsultacji:

1045
(w tym prawne - 498, 
psychologiczne - 530, 

pedagogiczne -17)

   Liczba kobiet, które otrzymały pomoc :

115
Liczba konsultacji:

245
(w tym prawne - 120, 
psychologiczne -125)



LISTOPAD-GRUDZIEŃ

2019 

11. maja we wrocławskim Teatrze 
Capitol odbył się koncert z cyklu 
„Babskie Granie”, z którego do-
chód został przekazany na Cen-

trum Praw Kobiet – oddział we Wrocławiu. Podczas tego święta 
kobiecej solidarności i wspólnoty na działalność Fundacji udało 
się zebrać niemal 30 tysięcy złotych! Serdeczne podziękowania 
dla inicjatorek i organizatorów tego wydarzenia: Karoliny Micu-
ły, Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, Prezydenta Miasta Wrocław 
- Jacka Sutryka oraz Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Wro-
cław, Strajku Kobiet, Międzynarodowej Organizacji Soroptimist 
International Pierwszy Klub we Wrocławiu, Clubu Rotary Wrocław.

W Strefie NGO podczas Open’er 
Festival, Centrum Praw Ko-
biet – oddział w Gdańsku or-
ganizowało spotkania i dys-

trybuowało materiały edukacyjne dotyczące między innymi 
przemocy, przestępstwa zgwałcenia, mobbingu, dyskryminacji, 
a także fundacyjne gwizdki i breloki antygwałtowe. Na stoisku 
CPK przez specjalnie przygotowane telefony można było rów-
nież wysłuchać historii kobiet, które doświadczyły przemocy.

3 LIPCA

Spotkania edukacyjne dotyczące przemocy i dyskryminacji 
zorganizowała również żyrardowska filia Centrum Praw Ko-
biet podczas festiwal Pol’and’Rock. Wśród uczestników fe-
stiwalu dystrybuowane były też materiały edukacyjne CPK.

1 SIERPNIA

9 PAŹDZIERNIKA

11 MAJA

KALENDARIUM            

Przy wsparciu Zurich Foundation rozpoczęły się pra-
ce nad otwarciem oddziału Centrum Praw Kobiet  
w Krakowie. Nowy oddział wystartuje z ofertą wspar-
cia psychologicznego i prawnego, asyst sądowych oraz 
działań warsztatowych i edukacyjnych wiosną 2020.

Prezeska Fundacji, Urszula Nowakowska, została nominowana 
w konkursie Warszawianka Roku! Tytuł ten jest przyznawany 
zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań 
na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne 
osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, spo-
łeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie.
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