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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet 

za rok 2011 
 

 

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 wchodzą 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 2010 roku cele statutowe w ramach niżej 

wymienionych działań: 

 

a. organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów: 

 

 Między marcem a majem 2010 odbył się zaprojektowany i zrealizowany przez FPK 

cykl szkoleniowy Kobiety i Rozwój. Cykl składał się z 4 warsztatów 16-godzinnych i 

był częścią projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego 
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rozwoju lokalnych społeczności współfinansowanego w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych. 

 

 W lutym 2010 odbył się warsztat historii kobiet dla przewodniczek/ków miejskich po 

Krakowie w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet, który FPK realizowała w 

partnerstwie z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych.  

 

 We wrześniu i w listopadzie 2010 FPK realizowała warsztaty z zakresu zmiany 

społecznej oraz pozyskiwania środków na działalność społeczną i planowania 

projektów społecznych dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa. 

 

 Od marca do września 2011 r. Fundacja zrealizowała 12 wycieczek Krakowskim 

Szlakiem Kobiet śladami krakowskich emancypantek, śladami krakowskich Żydówek 

oraz śladami wybitnych kobiet związanych z Krakowem w ramach projektu Krakowski 

Szlak Kobiet współfinansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych.  

 

 Spotkania otwarte zrealizowane w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet: 

16.02.2010, z Piotrem Oczko: Nie ma jasnych sukien... Jest książka. Gizela Reicher-

Thonowa zapomniana matka polskiej komparatystyki literackiej, 11.05.2010, z 

Moniką Świerkosz: Diana Reiter - wymazywanie życia, 31.05.2010, z Iwoną Dadej i 

Justyną Struzik: Bostońskie małżeństwa, krakowskie pary kobiece, 15.06.2010, z 

Anną Czerwińską: Muzeum historii kobiet - wirtualne czy realne?, 31.08.2010, 

Premiera II tomu książki Krakowski szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie 

emancypantek. 

 

b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych: 

 

 W grudniu 2011 FPK wydała i rozpoczęła dystrybucję publikacji Krakowski Szlak 

Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. III pod red. Ewy Furgał, 

przygotowanej w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet. Publikacja została wydana 

w nakładzie 1160 egzemplarzy.  

 

 W czerwcu 2010 FPK założyła Czytelnię dla Kobiet im. Marceliny Kulikowskiej, której 

celem jest m.in. promowanie przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych związanych 

z twórczością kobiet. W 2010 roku odbyło się sześć spotkań w Czytelni dla Kobiet.  

 

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

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

 

 W ramach Festiwalu Queerowy Maj FPK zorganizowała 31 maja 2010 spotkanie 

Bostońskie małżeństwa, krakowskie pary kobiece. Spotkanie odbyło się w księgarni 

Massolit w Krakowie.  

 Zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO 

 II AKF 

 W styczniu 2010 FPK przystąpiła do Koalicji na Rzecz Równych Szans. Głównym 

celem koalicji jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem RP 

odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa 

antydyskryminacyjnego. Podmiotem koordynującym działania Koalicji jest Polskie 

Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.  
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 W listopadzie 2010 FPK przystąpiła do 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 Równych Szans, Fundacja w roku 

2011: wystosowała apel do Premiera RP Donalda Tuska o jak najszybsze 

ratyfikowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zaapelowała do 

rządu RP o uwzględnienie finansowych potrzeb biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich odnośnie nowych zadań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. 

 

e. prowadzenie działalności badawczej: 

 

 W ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet przeprowadzono badania w obszarze 

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

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

11 biografii zapomnianych wybitnych kobiet związanych z Krakowem oraz 5 tekstów 

opisujących kontekst społeczno-historyczny życia w Krakowie. Opracowane zostały 

również mapy, na które naniesiono 3 trasy Krakowskiego Szlaku Kobiet: trasę 

śladami krakowskich emancypantek, krakowskich Żydówek i wybitnych kobiet 

związanych z Krakowem. 

 

 W ramach projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego 

rozwoju lokalnych społeczności przeprowadzono badania 48 społeczności lokalnych 

pod kątem aktywności kobiet. Powstała również publikacja Kobiety i Rozwój. Kronika 

aktywności kobiet na terenach wiejskich, w której zebrane zostały świadectwa 24 

wiejskich liderek opisujące pracę i osobiste doświadczenie działalności społecznej w 

wiejskiej społeczności. Publikacja zawiera także socjologiczną analizę aktywności 

kobiet na terenach wiejskich w Polsce.  

 

f. fundraising, realizację projektów:  

 

 Od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku FPK realizowała projekt Kobiety i 

Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności w 

partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona Przestrzeń”. Projekt był 

współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku FPK realizowała projekt Krakowski 

Szlak Kobiet jest realizowany przez FPK w partnerstwie z Żydowskim 

Stowarzyszeniem Czulent. Projekt był współfinansowany w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Od 15 maja do 30 listopada 2010 roku FPK realizowała projekt Reporterka, 

pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej. Projekt był 

finansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu 

Małopolskiego Instytutu Kultury „Warto Pamiętać”. 

 

g. Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach: 
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 Seminarium w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Feminaria: Płeć w 

wielkim mieście. Wokół Krakowskiego Szlaku Kobiet w dn. 6.02.2010 w Warszawie. 

Podczas seminarium Natalia Sarata zaprezentowała książkę Krakowski Szlak Kobiet. 

Przewodniczka po Krakowie emancypantek pod red. Ewy Furgał oraz wzięła udział w 

dyskusji panelowej.  

 Konferencja Kontrola współczesności: wokół międzywojnia literackiego, 

zorganizowana przez Zakład Kulturoznawstwa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego w dn. 26 marca 2010 w Krakowie. Podczas konferencji Natalia 

Sarata zaprezentowała projekt FPK Krakowski Szlak Kobiet, odbyła się również 

wycieczka Krakowskim Szlakiem Kobiet poprowadzona przez Annę Kiesell.  

 Seminarium Gender w praktyce: Krakowski Szlak Kobiet, realizowane w ramach 

Studiów Podyplomowych „Społeczno-kulturowa tożsamość płci” w Instytucie 

Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dn. 17.04.2010 r. Podczas seminarium 

Natalia Sarata zaprezentowała projekt Krakowski Szlak Kobiet.  

 Regional Dialogue „Practicing the Promises: Gender Equality and Women’s Rights in 

the EU ‘New Member States’ Development Cooperation”, 12-13 maja 2010 w 

Warszawie – seminarium zorganizowane przez Koalicję Karat w ramach projektu 

Connect ! South East West Women for Development Building Support in New Member 

States for Gender-sensitive and -responsive European Development Co-operation. W 

seminarium udział wzięła wolontariuszka Fundacji, Katarzyna Zwolak.  

 Inicjatywa Pomada, tydzień nieheteronormatywnych działań społeczno-kulturalnych, 

blok tematyczny Queerstoria, spotkanie z członkiniami Zarządu FPK nt. Krakowskiego 

Szlaku Kobiet 14 lipca w Warszawie. 

 Debata samorządowa Masz głos, masz wybór, zorganizowana przez Klub Krytyki 

Politycznej w Krakowie w dniu 13 października 2010. W dyskusji wzięła udział Natalia 

Sarata, członkini Zarządu FPK.  

 Seminarium Teoretyczny i praktyczny wymiar dobrych praktyk: perspektywa 

międzykulturowa w projekcie Krakowski Szlak Kobiet, w ramach studiów 

podyplomowych Mentorzy kulturowi w Instytucie Relogioznawstwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w dn. 17.10.2010 r. Podczas spotkania Natalia Sarata zaprezentowała 

perspektywę wielokulturową i wyzwania z nią związane w projekcie Krakowski Szlak 

Kobiet.  

 Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs, 10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 

„Prawa Człowieka w Filmie” (organizatorzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

Społeczny Instytut Filmowy, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 

Warszawie), udział FPK w mini forum organizacji pozarządowych, organizowanym 

przez Fundację Autonomia w dn. 17 października 2010 w Krakowie. 

 Fundacja No Local, Warsztaty liderów i członków organizacji pozarządowych. NGO - 

sprawność w działaniu i współpracy, Kraków, 16-17 października 2010. Podczas 

warsztatów Ewa Furgał przedstawiła prezentację Strategia Fundacji Przestrzeń Kobiet 

- fundraising jako narzędzie realizacji misji fundacji.  

 Konferencja „Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu 

historii” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Stowarzyszenie 

Edukacji Nieformalnej „Meritum” 21-22 października 2010 w Krakowie. Podczas 

konferencji Ewa Furgał zaprezentowała projekt FPK Krakowski Szlak Kobiet.  

 Konferencja Jak rozwijać i wzmacniać współpracę na rzecz rozwoju? organizowana 

przez Fundację Partners Polska i Partners for Democratic Change International w 

ramach projektu „Nauka dla rozwoju” w dn. 28.10.2010 r. w Ministerstwie Spraw 
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Zagranicznych w Warszawie. Natalia Sarata przedstawiła prezentację „Aktywność 

kobiet motorem rozwoju społeczności lokalnych – doświadczenie projektu Kobiety i 

Rozwój Fundacji Przestrzeń Kobiet”, a także wzięła udział w dyskusji podczas 

konferencji.  

 Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków do programów MKiDN 2011: 

"Wydarzenia artystyczne, Priorytet 4: Literatura" oraz "Wydarzenia artystyczne, 

Priorytet 5: Czasopisma" w dn. 04.11.2010 r. w Krakowie, organizowane przez 

Instytut Książki. W szkoleniu udział wzięła Natalia Sarata, członkini Zarządu Fundacji.  

 Spotkanie w Feministycznym Salonie Historycznym Kobiety w mieście: śladami 

prababek Krakowa i Warszawy 15 grudnia 2010 w Warszawie. Podczas spotkania 

odbyła się promocja drugiego tomu książki wydanej przez FPK Krakowski Szlak 

Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. 

6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej. 

7. W 2010 roku Zarząd Fundacji podjął następującą uchwałę: 

 Uchwała nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z 

działalności Fundacji w 2009 roku.  

8. W 2010 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości       

180112,68 zł. Źródła przychodów są następujące: 

a. dotacje na realizację projektów: 154006,18 zł, 

b. darowizny finansowe: 16976,50 zł. 

c. działalność statutowa odpłatna: 9130,00 zł. 

9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2010 roku wyniosły 270913,49 zł w tym: 

a. Koszty usług 8985,34 zł, 

b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 102528,00 zł, 

c. Koszty podróży 82,00 zł, 

10. Koszty administracyjne w 2010 roku wyniosły 11224,05 zł. 

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

12. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 roku: 

- środki na rachunku bankowym: 3052,07 zł. 

- środki w kasie Fundacji: 49,49 zł. 

13. W 2010 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Była 

natomiast organizatorką staży absolwenckich, zgodnie z umowami z następującymi 

podmiotami: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie, umowa z dn. 09.03.2010 o odbywanie stażu 

przez bezrobotną Jolantę Jaworską w okresie od 15.03.2010 do 14.10.2010 roku.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, umowa z dn. 30.09.2010 o odbywanie stażu 

przez bezrobotną Renatę Giergielewicz w okresie od 01.10.2010 do 31.12.2010 roku. 
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14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu 

żadnego wynagrodzenia. 

 

 

15. Fundacja złożyła w 2010 roku następujące deklaracje podatkowe:  

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

- deklaracje miesięczne: ZUS.  

16. Fundacja nie nabyła w 2010 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości, 

obligacji, udziałów ani akcji. 

17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje załączony bilans. 

18. Należności Fundacji na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 0 zł, natomiast zobowiązania 

krótkoterminowe wynoszą 22533,88 zł. 

19. W 2010 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty 

państwowe: 

Krakowski Szlak Kobiet – projekt współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 

Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, kwota dotacji: 108000 zł. 

 

Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych 

społeczności – projekt współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 

Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, kwota dotacji: 216000 zł. 

Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej. 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu 

Małopolskiego Instytutu Kultury „Warto Pamiętać”, kwota dotacji: 25000 zł. 

 
20. W grudniu 2010 roku została przeprowadzona w Fundacji kontrola dokumentacji 

merytoryczno-finansowej projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz 

zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności. Kontrolę przeprowadził Operator 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, firma Ecorys Polska.  

 

 

 

 

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet: 

 

 

 

                          Ewa Furgał               Natalia Sarata 
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                  Członkini Zarządu Członkini Zarządu 


