
 

 

                                                 

 

Pierwszy Światowy Trybunał do Spraw Przemocy  zorganizowany był 
przez Center for Women’s Global Leadership podczas Konferencji ONZ na 
temat Praw Człowieka w Wiedniu 1993 roku. W następnych latach na 
całym świecie zorganizowano wiele lokalnych trybunałów. W Polsce, 
dzięki zaangażowaniu CPK, Trybunały do spraw Przemocy wobec Kobiet  
odbyły się dotychczas  10-krotnie.   

Organizując kolejny Trybunał, chcemy kontynuować debatę na temat 
zmian prawnych i instytucjonalnych, które naszym zdaniem powinny być 
w Polsce wprowadzone, aby życie i zdrowie kobiet i dzieci 
doświadczających przemocy ze strony bliskich było skuteczniej  
chronione. Obecne rozwiązania, na co wskazuje chociażby raport NIK z 
2013 roku, nie zapewniają szybkiej pomocy, a tym samym 
bezpieczeństwa kobietom i dzieciom doznającym przemocy.  

Tegoroczny Trybunał poświęcony jest najbardziej dramatycznym 
przejawom przemocy w rodzinie: zabójstwom kobiet na tle przemocy i 
tym przypadkom, w których zagrożenie  zabójstwem lub ciężkim 
uszkodzeniem ciała było bardzo wysokie.   

Uczestniczkami Trybunału są członkowie rodzin kobiet, które straciły 
życie na tle przemocy w rodzinie oraz kobiety, którym z trudem udało się 
uniknąć śmierci.  

Badania Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku wskazują, że 
38% kobiet, które pada ofiarą zabójstwa, traci życie z rąk swoich mężów 
lub partnerów. Według naszych szacunków w Polsce w związku z 
przemocą w rodzinie, każdego roku życie traci około 400 do 500 kobiet, 
które są zabijane przez swoich oprawców, popełniają samobójstwo na tle 
przemocy lub umierają po jakimś czasie w wyniku doznanych obrażeń.  

Patronat nad Trybunałem objęła Pani Pełnomocnik Rządu ds. 
Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara,  która  również 
weźmie udział w jego obradach. Swój udział w Trybunale potwierdzili 
dotychczas m. in: prof. Eleonora Zielińska z wydziału prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, pani Poseł Magdalena Kochan, sędzia Sądu Najwyższego, 
Jadwiga Żywolewska-Ławniczak, dr. Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej. 
Czekamy na potwierdzenia udziału ze strony Prokuratora Generalnego, 
Komendanta Głównego i Stołecznego Policji, Krajowego Koordynatora ds. 
Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz innych przedstawicieli władzy wykonawczej i ekspertów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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XI TRYBUNAŁ 

DO SPRAW PRZEMOCY WOBEC KOBIET 

 

W imieniu Fundacji  Centrum  Praw  Kobiet  zapraszam  do udziału w XI 
Trybunale  do  Spraw  Przemocy  wobec  Kobiet, który odbywa się w ramach 
obchodów międzynarodowej Kampanii 16-dni przeciw przemocy ze względu 
na płeć.  

Trybunał odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 roku  

w sali obrad  Sądu Najwyższego w Warszawie  

Plac Krasińskich 2/4/6  

Planujemy, że obrady potrwają od godz.11.00 do 15.00 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc oraz usprawnienia w wejściu do budynku SN.  

          Potwierdzenia: trybunal.ds.przemocy@cpk.org.pl, tel. (22) 6222517 

 

Z poważaniem, 

Urszula Nowakowska 

Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19;00-679 Warszawa 

tel/fax: +48 (22) 622 01 17,www.cpk.org.pl;  facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet 
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