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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica OLEANDRÓW Nr domu 6 Nr lokalu III PIĘTRO

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-629 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-626-94-19

Nr faksu 22-626-94-19 E-mail kopd@kopd.pl Strona www www.kopd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00107149100000 6. Numer KRS 0000099511

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

MIROSŁAWA KĄTNA PRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU

TAK

AGATA JARZYNA WICEPRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU

TAK

ANNA MARCINKIEWICZ SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

MAGDALENA STACHOWIAK SKARBNIK ZARZĄDU TAK

BEATA KOLSKA-LACH CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JOLANTA GRACZYK-
OGDEM

WICEPRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU

TAK

KAROLINA BUDZIK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

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

STAROSTA POWIATU 
WARSZAWSKIEGO

. TAK

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Art. 10.

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Art. 11
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje 
następujące działania:

1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną 
edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu 
rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu 
ochrony praw dziecka;
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe 
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi 
własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, 
interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku  dla dzieci i młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;  
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów 
dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podstawową formą pracy Centrum Interwencyjnego działającego przy KOPD w Warszawie jest 
przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom 
uwikłanym w przemoc. Do nieodpłatnej działalności prowadzonej przez KOPD należy: działalność 
interwencyjna, kontrolna i profilaktyczna, upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie 
przypadków ich naruszania, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, 
podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony interesów dziecka i przeciwdziałania 
przemocy. 
W ramach Komitetu działa Centrum Interwencyjne, w którym świadczone są następujące formy 
pomocy: porady psychologiczno-pedagogiczne, porady prawne, konsultacje, mediacje rodzinne, terapia 
indywidualna, warsztaty psychoedukacyjne i grupy wsparciowe dla rodziców rozwodzących się i 
będących w trudnych sytuacjach życiowych często zagrożonych silnym konfliktem lub przemocą, 
diagnozy seksuologiczne oraz terapia dzieci z podejrzeniem o wykorzystanie seksualne.  Porady i 
szkolenia prowadzone przez pracowników KOPD są bezpłatne.                                      
W ramach Centrum Interwencyjnego w KOPD w Warszawie  prowadzono następujące działania
• Udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom – poradnictwo telefoniczne, mailowe, listowe
• Podejmowanie interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci
• Udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych osobom w kryzysie 
• Diagnozy psychologiczno – seksuologiczne w sytuacjach podejrzeń wykorzystania seksualnego 
względem dziecka
• Wsparcie terapeutyczne dla dzieci – ofiar molestowania seksualnego oraz ich rodzin
• Mediacje rodzinne, jako proponowana przez nas forma pomocy a także mediacje zlecane przez sąd
• Pomoc psychologiczna o charakterze długoterminowym udzielana dzieciom i rodzinom: indywidualna 
terapia dzieci i dorosłych
• Poradnictwo prawne
• Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców, grup zawodowych pracujących z dziećmi i rodzinami.
• Współpraca z instytucjami pracującymi z dzieckiem i rodziną
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Poza specjalistami włączani byli do realizacji programów wolontariusze i studenci uczelni z wydziałów 
psychologii, pedagogiki, prawa i resocjalizacji. Zespół specjalistów zatrudnionych w KOPD pracuje pod 
stałą superwizją licencjonowanego superwizora PTP.

Pomoc prawna
Problemy prawne dotyczące dzieci najczęściej zgłaszane do KOPD:
• uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem, który z nim nie mieszka
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ( np. z powodu występowania przemocy: fizycznej, 
seksualnej, emocjonalnej, zaniedbania, agresji, znęcania )
• ustalenie miejsca pobytu dziecka
• oskarżenie o nadużycie seksualne
• oskarżenie o zaniedbanie, przemoc fizyczną, seksualną
• sprawy alimentacyjne i egzekucje komornika
• eksmisje
• prośby o przyznanie lub zamianę lokali ( zwłaszcza w przypadku dzieci specjalnej troski )
• nie respektowanie praw ucznia w szkole
• prośby o przyspieszenie spraw sądowych, zwłaszcza prośby o ustalenie kontaktów rodziców z 
dzieckiem
• przesłuchania nieletnich

Program stażu zawodowego dla absolwentów i studentów
W 2015 roku Komitet Ochrony Praw Dziecka kontynuował program stażowy dla studentów i 
absolwentów, którego celem jest: 
Przekazanie praktycznej i pogłębionej wiedzy na temat pomocy rodzinom i  dzieciom  w sytuacjach 
łamania ich praw poprzez: 
• udzielania informacji
• udzielania pomocy korespondencyjnej i pomocy mailowej
• obsługi   telefonu informacyjno- interwencyjnego 
• podejmowania i monitorowania działań interwencyjnych
• stworzenie możliwości nauki profesjonalnego pomagania ludziom w sytuacjach kryzysowych.
• wypracowanie standardów uczenia zawodu w formie stażu i praktyk
• pozyskanie pomocy w realizacji zadań KOPD oraz nowych współpracowników dla KOPD i innych 
instytucji zajmujących się pomocą rodzinom i dzieciom krzywdzonym.

Uczestnikami stażu byli absolwenci  i studenci ostatnich lat (III. IV, V) wydziałów psychologii i innych 
wydziałów nauk społecznych( pedagogika, resocjalizacja, socjologia itp. ). Każdy z uczestników stażu 
odbył 15-godzinne szkolenie ( wykład + zajęcia warsztatowe ). Następnym krokiem było 
jednomiesięczne „terminowanie” u pracowników Centrum Interwencyjnego, którego celem było 
praktyczne poznanie placówki i przygotowanie do samodzielnej pracy. Średni czas pracy stażysty – ok. 
10 godzin tygodniowo, czas trwania stażu – 10 miesięcy. Warunki stażu określa umowa podpisana 
pomiędzy stażystą a KOPD. Absolwent programu stażowego uzyskuje zaświadczenie o ilości odbytych 
godzin praktyk oraz zajęć szkoleniowych i superwizyjnych.

Ważniejsze programy realizowane w 2015 roku.
1. Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnienie 
kompleksowej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Głównym celem zadania realizowanego od 01.01 2015 do 31. 12.2015 było zapewnienie kompleksowej 
i profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą, w szczególności 
dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i 
pełnionych ról życiowych i społecznych w postaci podejmowania interwencji w przypadkach przemocy, 
konsultacji psychologicznych, udzielania wsparcia psychologicznego, warsztatów psychoedukacyjnych 
dla rodziców i pomocy prawnej oraz udzielania profesjonalnej pomocy specjalistom w postaci 
superwizji.
Głównym celem projektu była ponadto ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym poprzez 
zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologicznej dzieciom z podejrzeniem wykorzystania 
seksualnego oraz ich rodzicom lub opiekunom w postaci prowadzenia konsultacji diagnostycznych oraz 
wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów. Adresatami projektu były 
dzieci w przypadku podejrzenia o wykorzystanie seksualne oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający 
na terenie Warszawy. 
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W ramach zadania były prowadzone następujące działania:
• podejmowanie interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci  
• konsultacje z rodziną 
• wsparcie psychologiczne 
• porady prawne 
• konsultacje diagnostyczne - celem konsultacji było stwierdzenie lub wykluczenie wykorzystania 
seksualnego oraz zaplanowanie pomocy dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów
• warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców 
• superwizje – cały zespół pracujący z rodzinami był superwizowany przez superwizora PTP
• warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „ Wychowanie bez porażek”

Program jest kontynuowany w 2016  roku w ramach wieloletniej umowy z Urzędem Miasta st. 
Warszawy.
Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy (zadanie zlecone, umowa wieloletnia)

2. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 
Głównym celem projektu było ułatwienie i rozszerzenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego i prawnego oraz mediacji rodzinnych dla osób i rodzin, będących w 
trudnej sytuacji życiowej, materialnej  i bytowej. Sytuacja kryzysowa rodzin wiązała się często z 
pogorszeniem sytuacji materialnej, utratą pracy przez członków rodziny, występującą przemocą i 
konfliktami związanymi z rozwodem i rozpadem rodziny.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły: otoczenia opieką i wsparciem rodzin w kryzysie, inspirowania 
klientów do podjęcia aktywności w celu wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, zwiększenia 
świadomości społecznej na temat przysługujących im praw i możliwości systemu pomocy społecznej
W ramach programu KOPD realizowało następujące działania:
• poradnictwo prawne 
• poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne 
• mediacje rodzinne 
Zadania realizowanego od 01.01 2015 do 31. 12.2015. Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy 
(umowa wieloletnia)
Program jest kontynuowany w 2016 roku w ramach wieloletniej umowy z Urzędem Miasta st. 
Warszawy.

3. Dziecko i matka po traumie – powrót do równowagi od stycznia 2015 do czerwca 2015
Grupa wsparciowo-terapeutyczna dla matek dzieci krzywdzonych oraz indywidualny trening kontroli 
agresji dla dzieci.
Grupa przeznaczona jest dla matek, których dzieci doświadczyły przemocy fizycznej i/lub zaniedbania 
emocjonalnego i/lub wykorzystania seksualnego. Matka jest w bliskiej relacji z dzieckiem i wobec jego 
traumy może przeżywać silne emocje, takie jak: smutek, strach, złość, wstyd, poczucie winy. Gdy 
krzywdzone jest dziecko, to również jego matka przeżywa sytuację kryzysu psychicznego. 
Dodatkowo przechodzenie przez długotrwałe procedury prawne, mające na celu ochronę dziecka przed 
krzywdzeniem rodzi często poczucie zagubienia oraz osamotnienia. Skrzywdzone dziecko często 
przeżywa intensywne uczucia, takie jak złość, wściekłość, gniew, nienawiść i wyraża je poprzez 
zachowania agresywne i autoagresywne, z którymi matka często nie potrafi sobie poradzić. 
Podstawowym zadaniem grupy wsparciowo-terapeutycznej jestprzepracowanie z matkami, 
doświadczenia związanego z traumą ich dziecka. 
Grupa daje też matkom szansę na wyrażenie swoich przeżyć i podzielenie się doświadczeniami z innymi 
kobietami, których dzieci również zostały skrzywdzone. Przy profesjonalnym wsparciu terapeutycznym 
matka dziecka doświadczającego krzywdy może poradzić sobie ze swoim stanem psychicznym i 
wesprzeć emocjonalnie swoje dziecko, ponieważ sama poradziła sobie z przeżywanymi wobec tej 
sytuacji uczuciami. 
Bezpośrednie wsparcie emocjonalne, uzupełnione indywidualnym treningiem kontroli złości jest 
również udzielane dzieciom matek uczestniczących w grupie wsparciowo-terapeutycznej. Indywidualny 
trening kontroli agresji, pomaga dzieciom w konstruktywny sposób poradzić sobie z przeżywaną wobec 
doświadczonej traumy złością.
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne 
dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
4.  Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach 
roboczych na terenie m.st.Warszawy w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015
Cele projektu dotyczyły:
 zwiększenia zaangażowania oraz współpracy służb, instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz 
integracji działań interwencyjnych i pomocowych podejmowanych w ramach realizacji procedury 
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„Niebieskie Karty”;
 doskonalenia umiejętności diagnozowania problemów rodziny, nawiązywania kontaktu i prowadzenia 
rozmowy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych 
związanych z manipulacją, oporem czy agresją oraz umiejętności planowania pracy grup roboczych;
 zwiększenia efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

m.st. Warszawie.
Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez udział członków zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych w szkoleniach oraz konsultacjach eksperckich indywidualnych (psychologicznych oraz 
prawnych).

5. Nasz najbliższy wróg. Kampania informacyjno-edukacyjna na temat przeciwdziałania przemowy w 
rodzinie  w okresie od 02.02.2015 do 31.12.2015

Celem  głównym kampanii było :
zmniejszenie zjawiska występowania przemocy wewnątrzrodzinnej 
Cele szczegółowe kampanii społecznej :
 - podniesienie świadomości  i refleksji społecznej na temat różnych form przemocy, występujących w 
rodzinie.
-  nakłonienie do refleksji, iż być może „jestem ofiarą przemocy” Kolejnym zagrożeniem jest uznanie 
tzw. „społecznego przyzwolenia” ,że skoro „inni mogą np. palić to ja również”. Jest to efekt 
modelowania.
-  zmniejszenie społecznego przyzwolenia ( zgodnie z przytoczonymi wynikami badań) na stosowanie 
przemocy w szerokim ujęciu  
- zachęcenie ludzi do skorzystania z pomocy specjalistów ( o czym informowaliśmy w audycjach 
radiowych, telewizyjnych, artykułach oraz dwóch, zrealizowanych konferencjach prasowych. 
Cele założone w ofercie zostały zrealizowane. Dzięki intensywnej kampanii reklamowej oraz 
reprezentacji Ambasadorów zaobserwowaliśmy (w trakcie trwania oraz po kampanii) zdecydowanie 
większą liczbę zgłoszeń do KOPD oraz Fundacji A.R.T. Możemy z tego wnioskować, że świadomość na 
temat przemocy rodzinnej została podniesiona. Co miesiąc do KOPD wpływało 220 sygnałów z prośbą o 
pomoc. Liczba ta wciąż ulega zwiększeniu, a każde pojawienie się ekspertów czy informacji na antenie 
radia czy telewizji, w prasie oraz Internecie powodowało kolejne telefony. 
6. Konkurs Świat przyjazny dziecku zakończenie XII edycji oraz rozpoczęcie XIV edycja
Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja produktów, miejsc, czy portali, które pozytywnie wpływają 
na rozwój dzieci – poznawczy, emocjonalny i społeczny oraz kształtują wrażliwość estetyczną. 
Kategorie Konkursu
I. Miejsca przyjazne dziecku (m.in. szkoły, przedszkola, miejsca plenerowe, eventowe, kawiarnie, 
księgarnie, restauracje, kluby)
II. Bezpieczeństwo dziecka (m.in. foteliki, odblaski, wózki, smoczki, butelki, pieluchy)
III. Zdrowie (m.in. szpitale, poradnie, kliniki, uzdrowiska)
IV. Zabawa ( zabawki, akcesoria sportowe; kategorie wiekowe 0-3 lat, 3-7lat, 7-12lat)
V. Kultura (książki, audiobooki, płyty z muzyką dla dzieci, pisma dla dzieci, multimedia : gry 
komputerowe, programy edukacyjne, filmy i widowiska dla dzieci, multimedia rozrywkowe, kasety 
audio i DVD)
VI. Dom (m.in. meble, pościel, naczynia, wanienki, zasłony, lampki, dywany)
VII. Dziecko w szkole (m.in. pomoce szkolne, piórniki, lunch boxy)
VIII. Dziecko i Internet (portale i strony internetowe, sklepy internetowe)
Patronat Honorowy nad XIV edycją objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 
W XIV edycji Konkursu udział wzięło około 40 firm, które zgłosiły łącznie 100 produktów, miejsca i 
sklepy internetowe. Kapituła przyznała 20 nagród głównych i wyróżniła 26 produktów, miejsc 
przyjaznych dzieciom oraz sklepów internetowych.

Udział KOPD w Komisjach i inicjatywach społecznych w roku 2015
1. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom zrzesza Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Organizacje 
Pozarządowe z terenu Warszawy, które zajmują się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych, w tym 
szczególnie dzieci wykorzystywanych seksualnie. KOPD jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy 
Dzieciom od początku jej powstania oraz momentu założenia WSPD. W ramach sieci odbywają się w 
Fundacji Dzieci Niczyje comiesięczne 2,5-godzine superwizje dla profesjonalistów, którzy są członkami 
sieci. Podczas spotkań superwizyjnych omawiana jest przez specjalistów należących do WSPD ich praca 
kliniczna związana z prowadzeniem diagnozy bądź terapii dzieci.
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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)

3100

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

2. Komisji Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa 
Specjalistycznego. Komisja Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego zrzesza 
Organizacje Pozarządowe, które zajmują się różnymi rodzajami poradnictwa – poradnictwem 
psychologicznym, prawnym, socjalnym, rodzinnym, obywatelskim itp. Komisja Dialogu Społecznego do 
spraw Poradnictwa Specjalistycznego stworzyła standardy poradnictwa specjalistycznego, które 
propaguje w środowisku poradniczym i lobbuje na rzecz przyjmowania standardów przez organizacje, 
które świadczą poradnictwo specjalistyczne. Co miesiąc organizacje, które są członkami Komisji Dialogu 
Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego spotykają się na 2-godzinne spotkanie, aby 
zacieśniać współpracę między organizacjami poradniczymi oraz omawiać bieżące sprawy, dotyczące 
udzielania poradnictwa specjalistycznego.
3. Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Komisja Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
zrzesza Organizacje Pozarządowe, które pomagają osobom uwikłanym w przemoc. Są to organizacje, 
które udzielają pomocy zarówno osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, jak i osobą, które 
stasują przemoc oraz świadkom przemocy. Organizacje te zajmują się pracą z dorosłymi oraz dziećmi. 
Co miesiąc, w innej organizacji należącej do Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie są organizowana 2-godzinne spotkania wszystkich członków Komisji. Celem 
comiesięcznych spotkań jest współpraca organizacji w zakresie udzielania pomocy ofiarom, sprawcom i 
świadkom przemocy, zarówno tym dorosłym jak i niepełnoletnim. Komisja Dialogu Społecznego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmuje się też współpracą z Członkami Zespołów 
Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych po to, aby wspierać działania w ramach procedury 
Niebieskiej Karty.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Głównym celem KOPD 
jest pomoc dziecku 
krzywdzonemu i jego 
rodzinie. Oferta KOPD 
adresowana jest do 
rodzin i w szerokim 
zakresie do dzieci - ofiar 

88.99.Z
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przemocy 
emocjonalnej, fizycznej 
i seksualnej oraz 
zaniedbań i 
niewłaściwej opieki. Dla 
realizacji ochrony 
dziecka, jego praw i 
interesów Komitet 
podejmuje następujące 
działania: 1. prowadzi 
działalność 
interwencyjną, 
kontrolną i 
profilaktyczną oraz 
edukacyjno- 
szkoleniową; 2. 
upowszechnia 
znajomość praw 
dziecka, ujawnia ich 
naruszanie w życiu 
rodzinnym i 
społecznym; 3. 
podejmuje inicjatywy i 
działania na rzecz 
doskonalenia systemu 
ochrony praw dziecka; 
4. broni praw 
indywidualnych i 
zbiorowych dziecka, 
dba o prawidłowe 
stosowanie wobec 
dziecka przepisów 
prawa; 5. inicjuje i 
rozwija specjalistyczne 
formy pomocy rodzinie, 
prowadzi własne 
placówki jak: ośrodki 
interwencyjne, 
opiekuńczo – 
wychowawcze, 
interwencji kryzysowej, 
mediacyjne, poradnie 
dla dzieci i rodzin i inne; 
6. organizuje i prowadzi 
różne formy 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży; 7. 
podejmuje działania na 
rzecz ochrony praw 
dzieci 
niepełnosprawnych; 8. 
udziela wszechstronnej 
pomocy dzieciom i ich 
rodzinom 
poszkodowanym w 
wypadkach 
komunikacyjnych; 9. 
podejmuje wszelkie 
inne działania 
zmierzające do ochrony 
interesów dziecka, w 
tym m.in. działania z 

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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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

zakresu profilaktyki 
uzależnień i 
przeciwdziałania 
przemocy.

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

doradztwo edukacyjne i 
szkoleniowe dla 
specjalistów 
pracujących z dziećmi i 
rodziną •działalność w 
zakresie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dla 
rodzin w kryzysie i 
rodzin zagrożonych 
przemocą •szkolenia 
dla zespołów 
interdyscyplinarnych, 
nauczycieli, 
pracowników ośrodków 
pomocy społecznej i 
specjalistów 
pracujących na rzecz 
dzieci i rodziny, 
organizowanie 
konferencji, 
prowadzenie 
warsztatów 
psychoedykacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, 
wydawanie publikacji 
na temat praw dziecka i 
dyskryminacji w 
szkołach oraz 
materiałów 
szkoleniowych dla 
specjalistów oraz 
uczestników 
warsztatów 
organizowanych przez 
KOPD

85.60.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) 795,482.52 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 142,596.16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 652,886.36 zł

0.00 zł

20,000.00 zł

525,269.98 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16,358.65 zł

0.00 zł

14,400.21 zł

1,690.00 zł

268.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,292.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 545,269.98 zł
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2.4. Z innych źródeł 223,561.59 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -496,352.12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 10,292.30 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: 755,179.23 zł 10,292.30 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

638,948.28 zł 10,292.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,613.39 zł

111,144.94 zł

1,472.62 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

2,159.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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)

5.0 osób

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)

4.8 etatów

40.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

326.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 474,011.69 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

164,538.11 zł

164,538.11 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 309,473.58 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

10.00 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

0.00 osób

10.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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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)

3,855.11 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)

2,576.15 zł

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

8,877.58 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

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)

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

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

8,877.58 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

M.Kątna, J.Graczyk-Ogdem, 
A.Jarzyna, A.Marcinkiewicz, 

M.Stachowiak, K.Budzik, 
B.Kolska-Lach 18.03.16

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
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