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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet 

za rok 2012 
 

 

1. Dane Fundacji: 

Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet 

Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat 

nowotarski, woj. małopolskie 

Nr KRS: 0000290372 

Data wpisu do KRS: 10.10.2007 

REGON: 120560097 

NIP: 7352717864 

 

2. W skład Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet w 2012 roku wchodziły 2 osoby: 

Ewa Dorota Furgał, zam. ul. Batorego 38, 26-811 Wyśmierzyce, 

Natalia Maria Sarata, zam. ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica. 

 

3. Cele statutowe Fundacji Przestrzeń Kobiet to: 

a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w 

sferze prywatnej i publicznej, 

b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na 

płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w 

sferze prywatnej i publicznej, 

c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny 

udział w procesach demokratycznych i społecznych, 

d. wspieranie twórczości kobiet, 

e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender,  

historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu 

na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki, 

f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, otwartego na różnice, 

g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu, 

h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, 

instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i 

przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, 

ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki. 

 

4. Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

a. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw, 

b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych, 

c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, 

polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji, 

d. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych 

ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, 

e. prowadzenie działalności badawczej. 

 

5. Fundacja Przestrzeń Kobiet realizowała w 2012 roku cele statutowe w ramach niżej 

wymienionych działań: 

 

a. organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów: 

 W listopadzie 2012 roku FPK zrealizowała warsztaty historii kobiet dla grupy 

edukatorek „Metropolitanka” przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. 
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 W grudniu 2012 roku FPK zrealizowała międzypokoleniowe warsztaty historii kobiet w 

ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie. W warsztatach wzięły udział kobiety 

powyżej 60. i poniżej 25. roku życia.   

b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych: 

 

 We wrześniu 2012 roku FPK wydała grę planszową o historii krakowskich 

emancypantek – narzędzie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Gra 

została wydana w ramach projektu Krakow Women’s Trail. Women’s history board 

game (Krakowski Szlak Kobiet. Gra planszowa o historii kobiet). 

 

 W październiku 2012 roku FPK wydała publikację Niewidoczne (dla) społeczności. 

Sytuacja lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w 

małych miastach w Polsce. Raport z badań pod redakcją Justyny Struzik. Publikacja 

powstała w wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu Niewidoczne (dla) 

społeczności. Zbadanie problemu dyskryminacji lesbijek mieszkających poza dużymi 

ośrodkami miejskimi i na terenach wiejskich oraz udokumentowanie i 

upowszechnienie informacji na ten temat. Publikacja została wydana w nakładzie 500 

egzemplarzy.  

 

 W grudniu 2012 roku FPK wydała publikację Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka 

po Krakowie emancypantek, t. IV pod red. Ewy Furgał, przygotowaną w ramach 

projektu Międzypokoleniowe herstorie. Publikacja została wydana w nakładzie 500 

egzemplarzy.  

 

 W listopadzie i grudniu 2012 roku odbyły się dwa spotkania w Czytelni dla Kobiet im. 

Marceliny Kulikowskiej, której celem jest m.in. promowanie przedsięwzięć 

wydawniczych i artystycznych związanych z twórczością kobiet. Spotkania zostały 

zrealizowane w ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie. 

 

c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, 

polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji: 

 

 W 2012 FPK działała w ramach Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, której celem 

jest monitorowanie polityk prowadzonych przez władze samorządowe Krakowa pod 

kątem przeciwdziałania dyskryminacji oraz działania na rzecz równości i 

różnorodności. Działania Koalicji koordynuje Fundacja Autonomia.  

 

d. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na płeć 

i orientację seksualną, a także inne przesłanki: 

 

 Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, 

Fundacja w roku 2012 wystosowała:  

- apel do Ministra Edukacji Narodowej o działania na rzecz zwiększenia obecności 

edukacji równościowej w szkołach z dn. 25.04.2012, 

- list do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie środków EFS 2014-2020 na 

edukację antydyskryminacyjną z dn. 05.11.2012, 

- list do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia edukacji o prawach człowieka 

w polskich szkołach z dn. 10.12.2012. 

Ponadto Fundacja, jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji 

Antydyskryminacyjnej, dwukrotnie konsultowała projekty Krajowego Programu 

Działań na rzecz Równego Traktowania przygotowane przez Biuro Pełnomocniczki 

Rządu ds. Równego Traktowania. 

 Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Fundacja w roku 

2012 wystosowała:  
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- Stanowisko ws. finansowania zobowiązań wynikających z ratyfikowania Konwencji 

ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, 

- Stanowisko ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. 

penalizacji mowy nienawiści, 

- Stanowisko skierowane do Prezesa Rady Ministrów ws. uwzględnienia w aktach 

normatywnych oraz praktyce funkcjonowania instytucji publicznych, zgodnie z zasadą 

równości płci, zarówno żeńskiej jak i męskiej formy określania stanowisk urzędniczych 

oraz nazw zawodów, 

- Stanowisko ws. wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz 

Wiceministra Sprawiedliwości Michała Królikowskiego na temat bezzasadności 

podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Fundacja w roku 

2012 sygnowała opracowany przez Koalicję na Rzecz Równych Szans projekt ustawy 

nowelizujący tzw. ustawę antydyskryminacyjną. 

 

e. prowadzenie działalności badawczej: 

 

 Fundacja zrealizowała projekt Niewidoczne (dla) społeczności. Zbadanie problemu 

dyskryminacji lesbijek mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi i na terenach 

wiejskich oraz udokumentowanie i upowszechnienie informacji na ten temat. Był to 

projekt badawczy, którego celem było zbadanie sytuacji społecznej oraz 

udokumentowanie aktów dyskryminacji lesbijek i biseksualnych kobiet żyjących na 

terenach wiejskich i w małych miejscowościach w Polsce. W ramach projektu 

opracowano metodologię badań, prowadzono monitoring dyskryminacji krzyżowej 

lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych 

miejscowościach w postaci badania ankietowego, wywiadów telefonicznych, podczas 

dyżuru telefonicznego, wywiadów pogłębionych, zbierano także nieustrukturyzowane 

świadectwa. Został wydany raport nt. sytuacji społecznej lesbijek i kobiet 

biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w 

Polsce. 

 

 W ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie przeprowadzono badania w obszarze 

historii kobiet w Krakowie, w wyniku których powstała publikacja Krakowski Szlak 

Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, tom IV. W publikacji znalazło się 

10 biografii zapomnianych wybitnych kobiet związanych z Krakowem oraz 5 tekstów 

opisujących kontekst społeczno-historyczny życia w Krakowie.  

 

 

f. fundraising, realizację projektów:  

 

 Fundacja zrealizowała projekt Niewidoczne (dla) społeczności. Zbadanie problemu 

dyskryminacji lesbijek mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi i na 

terenach wiejskich oraz udokumentowanie i upowszechnienie informacji na ten 

temat. W ramach projektu przeprowadzono monitoring dyskryminacji krzyżowej 

lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych 

miejscowościach oraz wydano raport nt. sytuacji społecznej lesbijek i kobiet 

biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w 

Polsce. Projekt trwał od 1 maja 2011 roku do 30 listopada 2012 roku, był finansowany ze 

środków Fundacji im. Stefana Batorego. Wartość projektu: 90 000 PLN. 
 

 Fundacja rozpoczęła realizację projektu Międzypokoleniowe herstorie w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. W 

projekcie zaplanowano cykl międzypokoleniowych warsztatów historii kobiet, 

spotkania w Czytelni dla Kobiet, wycieczki Krakowskim Szlakiem Kobiet oraz 

prowadzenie bloga Herstorie i wydanie dwóch publikacji. W 2012 roku wydano 
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czwarty tom Przewodniczki po Krakowie emancypantek. Projekt trwa od 1 

października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Wartość projektu: 67 600 PLN. 

 Fundacja zrealizowała projekt Krakow Women’s Trail. Women’s history board 

game (Krakowski Szlak Kobiet. Gra planszowa o historii kobiet). W ramach 

projektu wyprodukowana została gra planszowa o historii krakowskich 

emancypantek – narzędzie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 

Projekt trwał od 1 stycznia do 30 września 2012 roku. Dotacja: Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe. Wartość projektu: 90 062 PLN. 

6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej. 

7. W 2012 roku Zarząd Fundacji podjął następującą uchwałę: 

 Uchwała nr 1/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z 

działalności Fundacji w 2011 roku.  

8. W 2012 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości       

181877,77 zł. Źródła przychodów są następujące: 

a. dotacje na realizację projektów: 164241,19 zł, 

b. darowizny finansowe: 6815,30 zł, 

c. darowizny 1%: 2861,28 zł, 

d. działalność statutowa odpłatna: 7960,00 zł. 

9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2012 roku wyniosły 191299,67 zł w tym: 

a. Koszty usług 3626,54 zł, 

b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 84275,80 zł. 

10. Koszty administracyjne w 2012 roku wyniosły 3981,45 zł. 

11. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek. 

12. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku: 

- środki na rachunku bankowym: 818,49 zł. 

- środki w kasie Fundacji: 29,81 zł. 

13. W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.  

14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu 

żadnego wynagrodzenia. 

15. Fundacja złożyła w 2012 roku następujące deklaracje podatkowe:  

- deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-11, CIT-8, 

- deklaracje miesięczne: ZUS.  

16. Fundacja nie nabyła w 2012 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości, 

obligacji, udziałów ani akcji. 

17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje bilans, który stanowi część 

sprawozdania finansowego Fudacji za rok 2012. 



5 

 

18. Należności Fundacji na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 0 zł, natomiast zobowiązania 

krótkoterminowe wynoszą 200 zł. 

19. W 2012 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty 

państwowe: 

 Projekt "Międzypokoleniowe herstorie" w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Termin realizacji: 01.10.2012-30.06.2013 roku. Wartość 

projektu: 67 600 zł. Dotacja w roku 2012 wyniosła 30 000 zł. 
 

20. W 2012 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.  

 

 

 

Sporządził  i zatwierdził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet: 

 

 

 

                             Ewa Furgał            Natalia Sarata          Justyna Struzik     

           Członkini Zarządu     Członkini Zarządu      Członkini Zarządu 


