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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-561 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-326-12-98

Nr faksu 22-628-41-68 E-mail zarzad.glowny@pck.org.pl Strona www www.pck.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-24

2005-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702373100000 6. Numer KRS 0000225587

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z § 8 Statutu Polskiego 
Czerwonego Krzyża, jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie 
we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu 
bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu 
narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia 
społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

W realizacji swojego celu i zadań Polski Czerwony Krzyż, przestrzegając 
Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca, współdziała z organami administracji publicznej, 
organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Kracik Prezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Kazimierz Kornaus Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jarosław Piotr Cieszkiewicz Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Bisek Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Marek Brodzki Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jolanta Maria Chełmińska Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Kotowicz Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Zbigniew Misiejuk Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Antoni Wojciech Olak Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Paulina Magdalena 
Szymańska

Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Anna Bożena Zacharek Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża

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

Artur Czado Przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK

TAK

Sławomir Dudziak Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK

Piotr Zaborowski Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK

TAK

Kryspin Żytkowicz Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK

Ryszard Woliński Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową 
Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz 
z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca za granicą.
Dla osiągnięcia celu, określonego w § 8 Statutu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
 1) wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę 
zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r., 
Protokołów dodatkowych z 1977 r. i 2005 r. oraz prowadzi działalność 
humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
 2) upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych i współpracuje z władzami publicznymi w trosce o 
zapewnienie jego poszanowania;
 3) prowadzi - na zlecenie państwa - Krajowe Biuro Informacji określone 
przepisami Konwencji genewskich;
 4) upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 5) wykonuje zadania humanitarne wynikające z uchwał organów 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 6) prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
 7) niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i 
katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo 
do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
 8) działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w 
tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
 9) prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy 
społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji 
kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej;
 10) prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11) prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi 
działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z 
uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych 
zachowań;
 12) upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;
 13) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego;
 14) działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku 
konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
 15) prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci i 
młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, 
krajoznawstwo i rekreację;
 16) organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i 
socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne - dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
 17) rozwija działalność wśród dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym 
realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
 18) prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
podlegających wykluczeniu społecznemu;
 19) pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do 
realizacji zadań PCK;
 20) prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
 21) realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w szczególności zlecone 
przez organy administracji publicznej.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podstawowy dokument programowy PCK stanowi „Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016-2020”, zatwierdzona 
przez Krajowy Zjazd PCK, wskazującą 5 obszarów priorytetowego działania. Najważniejszymi sferami działalności pożytku 
publicznego realizowanymi przez PCK w 2018 r. były: -pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, dla osób w podeszłym wieku, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, opieka nad chorym w domu, 
-ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa, -ratownictwo i ochrona ludności. W 
ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym (Priorytet 1), do 
realizacji zadań w zakresie: ustalania losów zaginionych, niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof, a także 
przygotowywania społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęsk i katastrof, w 2018 r. w ramach 
Systemu Ratownictwa (SR) PCK działało 19 Grup (1- Ratownictwa Specjalnego, 2- Ratownictwa Medycznego, 16- Ratownictwa) 
liczących 405 członków (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ratowników KPP oraz specjalistów z różnych dziedzin 
ratownictwa) oraz 3 Grupy Pomocy Humanitarnej (GPH), liczące 68 członków. Grupy Ratownictwa (GR) uczestniczyły w 679 
zabezpieczeniach zgromadzeń, odbyły 239 ćwiczeń, zorganizowały 343 pokazy ratownicze, udzieliły pomocy 2.883 os. Wg 
danych na koniec 2018 r. wszystkie GR PCK posiadały status jednostki współpracującej z Systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dn. 16.11.1964 r. o PCK, Statut PCK zatw. Rozp. RM z dn. 20.09.2011 
r. oraz w oparciu o Porozumienie ws. zasad współdziałania PCK z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, skupionymi w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) zawarte z Komendantem Głównym PSP w 2013 r., a także Porozumienie ws. 
zasad i zakresu współpracy w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności z 1996 r. zawarte z Szefem 
Obrony Cywilnej Kraju, i inne. GR PCK uzupełniają przestrzeń w działaniach ratowniczych, której nie są w stanie realizować 
standardowe jednostki PRM oparte o ambulanse typu S i P, wspierają podmioty KSRG w działaniach medyczn. wykonywanych 
wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bezpośrednio na miejscu katastrofy, zwiększają efektywność działań 
ratowniczych oraz wzmacniają i utrzymają odpowiedni poziom wyszkolenia swoich członków. W 2018 r. zrealizowano w ramach 
Syst.Rat. PCK: -14 szkoleń o tematyce dot. dz. ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną, w których w sumie 
uczestniczyło ponad 300 ratowników z GR PCK z terenu całego kraju oraz 21 szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób 
zaginionych w terenie zielonym, w których w sumie uczestniczyło ponad 450 ratowników. W okresie 01-12.2018 r. jednostki 
Systemu Ratownictwa PCK były ponad 86 krotnie dysponowane przez Policję do tego typu działań. Powyższe działania to efekt 
realizacji postanowień listu intencyjnego ws. woli ścisłej współpracy w zakresie współdz. i wspomagania poprzez udostępnianie 
sił i środków będących do dyspozycji PCK podczas działań poszukiwawczych prowadzonych przez Policję, w tym Centrum 
Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, którego GR PCK są podmiotem. W 2018 r. podjęto się realizacji III 
Ogólnopolskich Mistrzostw Grup Ratownictwa PCK Przemyśl 2018, w ramach których zrealizowano cykl warsztatów mających na 
celu ustandaryzowanie terminologii i procedur postępowania oraz zapoznano uczestników ze specyfiką działania na terenie 
objętym katastrofą budowlaną poprzez długotrwałe, odbywające się w warunkach nocnych, zintegrowane ćwiczenia na 
opuszczonych obiektach wielokondygnacyjnych mające na celu wypracowanie struktury organizacyjnej i ścieżki dowodzenia oraz 
standaryzowanie procedur w sytuacji uczestniczenia w zdarzeniu, w którym bierze udział wiele nieznających się jedn. 
Ratowniczych. Mistrzostwa miały na celu ocenę nabytych umiejętności oraz poziomu wyszkolenia ratowników poprzez 
obiektywną analizę prawidłowości postępowania zespołów na przygotowanych stanowiskach. Bezpośrednim organizatorem 
wydarzenia była GR PCK Przemyśl. Kolejną formą aktywności wartą zaprezentowania jest realizowany przez GR PCK KOSZALIN na 
terenie Gm. Mielno Projekt „Zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż i na imprezach organizowanych przez Gminę Mielno ”, 
który jest kontynuowany od 11 lat. Trzy patrole w 2os. zespołach uczestniczyły w zabezpieczaniu okolic plaż, jak również 
wspomagały Mieleńskich Ratowników WOPR. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz przebywających 
podczas okresu letniego turystów (ok. 105 tys. ludzi/sezon), propagowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, 
propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież, docieranie do terenów trudno dostępnych tzw. „oczy służb 
porządkowych”-monitorowanie terenów gm.Mielno, szybsze dotarcie do osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy, 
zabezpieczenie imprez organizowanych przez gm.Mielno. Zadaniem Mieleńskich Ratowniczych Patroli Rowerowych jest 
mobilne, szybkie przemieszczanie się po terenie gm.Mielno i pomaganie /udzielanie pomocy na rzecz turystów i mieszkańców 
Gminy. W 2018 r. odnotowano 39 interwencji. W 2018 r. GPH uczestniczyły w 177 działaniach z wykorzystaniem sprzętu i 
umiejętności, zorganizowały 282 pokazy udzielania pierwszej pomocy, przeprowadziły 322 „inne działania”, udzieliły pomocy 
287 os. W ramach przygotowania do działania na wypadek klęsk i katastrof PCK prowadziło 13 magazynów okręgowych i 12 
rejonowych, gotowych do udzielenia pomocy 8.583 os. Pomocy udzielono 1.200 os. Wśród ważnych celów, nakreślonych przez 
Strategię, jak również wyznaczonych przez Zarząd Główny PCK jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie 
praktycznego udzielania pierwszej pomocy. W 2018 r. PCK kontynuował działalność popularyzującą naukę pierwszej pomocy w 
społeczeństwie na różnych płaszczyznach. Prowadzono zarówno działaln. szkoleniową (szkolenia pracowników firm, instytucji i 
osób prywatnych), jak również promocyjną, uświadamiającą potrzebę nauki pierwszej pomocy (w mediach i Internecie). 
Szkolenia prowadzone były w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz kontynuowano wdrażanie wytycznych 
Globalnego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy. Istotnym elementem upowszechniania wiedzy i praktycznych 
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (MPP PCK), które rozegrano na 3 
etapach: -rejonowym organizowanym przez oddz. rejonowe PCK, -okręgowym -przez oddz. okręgowe PCK i – centralnym -przez 
Zarząd Główny PCK wraz z Podkarpackim Oddz. Okręgowym PCK. W etapach rejonowych wzięło udział 656 zesp. (3.280 
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zawodników), w okręgowych -łącznie 136 zesp. (680 zawodników). W etapie centralnym Mistrzostw, rozegranym na terenie 
Rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie, wzięło udział 16 zesp. reprezentujących wszystkie oddz. okręgowe PCK. XXVI Ogólnopolskie 
MPP PCK –etap centralny zostały objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który ufundował puchar dla najlepszej 
drużyny mistrzostw. W trakcie Mistrzostw obok sprawdzenia wiedzy teoret. i umiejętności praktyczn. w udzielaniu pierwszej 
pomocy młodzież walczyła również o prawo do reprezentowania Polski w Międzynarodowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy 
PCK. Nad przebiegiem realizowanych przez drużyny zadań czuwali Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK na czele z Sędzią 
Głównym Mistrzostw oraz Główną Komisją Sędziowską. Pozorantami i łącznikami wspierającymi od strony technicznej 
mistrzostwa była czerwonokrzyska młodzież ze szkolnych kół PCK, nie zabrakło również wsparcia ze strony GR PCK Przemyśl, GPH 
z Nowej Sarzyny oraz ratowników medycznych pracujących w Woj. Stacji Pogotowia Ratunk. w Rzeszowie. W klasyfikacji ogólnej 
XXVI Ogólnopolskich MPP PCK -etap centralny kolejne miejsca „na podium” zajęły: -I -drużyna z LO im. K.Wielkiego w Kole 
(Wielkopolski Oddz.PCK), -II -drużyna z VI LO im. J.Słowackiego w Kielcach (Świętokrzyski Oddz. PCK), -III -drużyna z VI LO w 
Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Oddz. PCK). Na terenie kraju w 2018 r. działało 369 instruktorów pierwszej pomocy, spośród 
których 233 prowadziło działalność szkoleniową. Przeszkolono podczas: 221 kursów pierwszej pomocy z wyd. zaświadczenia 
uczniowskiego 4.458 uczniów, 526 kursów element. (5-godz.)–7.946 os., 326 kursów podstaw. (16-godz.)–4.464 uczestników, 
191 in. kursów z wyd. zaświadczenia–2.745 uczestn. W in. formach szkolenia –bez wyd. zaświadczeń – uczestniczyło 74.481 os. 
w ramach 1.402 zajęć. W obszarze priorytetowym 2-Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym 
grupom społecznym wytyczono 2 cele strategiczne: poprawę sytuacji bytowej osób potrzebujących oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu jednostek i grup. W 2018 r. PCK udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży, 
zapomóg pieniężnych, itp. 137.033 os., w tym: 79.021 kobietom, 20.101 os. niepełnospr., 13.899 os. w wieku emeryt., 6.099 os. 
niesamodzielnym, przewlekle lub nieuleczalnie chorym, 3.594 bezdomnym, 452 ofiarom przemocy, 11.110 bezrobotnym, 76.296 
os. ubogim, 1.161 wychodzącym z uzależnień oraz członkom ich rodzin, 5.315 samotnie wychowującym dzieci, 17.740 dzieciom i 
młodzieży, w tym 8.447 ze środowisk zagrożonych. W 2018 r. z pomocy doraźnej skorzystało 65.099 os., w tym 38.712 kobiet, na 
którą oddz. okręgowe i rejonowe wydatkowały 12.366.883,72 zł. Liczba prowadzonych przez PCK magazynów pomocy doraźnej 
w 2018 r. wyniosła 68. W 2018 r. PCK prowadził 98 punktów opieki. Oddz. Okręgowe podpisały łącznie 179 umów z 
samorządami na opiekę nad chorymi w domu. Ogółem opieką objęto 14.264 os., w tym opiekę nad 1.882 os. sfinansowano ze 
środków własnych Stowarzyszenia. Pomocą sąsiedzką objęto 73 os. (w tym 70 kobiet), natomiast liczba podopiecznych w ruchu 
wyniosła 15.776 os., w tym 10.714 kobiet. Usł. opiekuńcze świadczyły 5.144 siostry/opiekunki PCK. Istotną formą świadczenia 
opieki nad osobami chorymi są także placówki lecznicze prowadzone przez PCK (Dom PCK w Krakowie działający na podst. 
kontraktów z NFZ o udz. świadczeń opieki zdrowotnej oraz Dom PCK w Chorzowie Zakł. Opiekuńczo –Pielęgnacyjny). PCK 
prowadził w 2018 r. 76 różnego rodzaju ośrodków opiekuńczych, dysponujących 2.343 miejsc. (wzrost o 347 w stosunku do roku 
poprzedn.), w ciągu roku skorzystały z nich 5.432 os. (4.180 os. w ramach dz. nieodpłatnej, 1.231 w ramach dz. gospodarczej, a 
21 w ramach dz. odpłatnej). W 2018 r. PCK prowadził działania w zakresie dożywiania osób z rodzin w najtrudniejszej sytuacji 
losowej. Realizowano je w 201 placówkach (stołówkach, jadłodajniach, szkołach, ośrodkach opiekuńczych etc.). W ramach tych 
działań wydano 555.655 posiłków, z których skorzystało 7.550 os. Łącznie na organizację dożywiania PCK w 2018 r. wydatkował 
1.960.127,15 zł, z tego ze środków własnych 371.905,32 zł. Kontynuowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 
2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez Agencję Rynku 
Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub 
ponadregionalnym tj. PCK, Caritas Polska, Federacją Polskich BŻ oraz PKPS. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni 
MRPiPS. Zadaniem FEAD jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma 
ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić integrację ze społeczeństwem. PO PŻ wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji 
materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. W Podprogramie 2017 realizowane były 
działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów 
kulinarnych, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spożywczych, warsztaty 
dietetyczne i dot. zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne. Łącznie w zajęciach 
prowadzonych przez PCK wzięło udział 10.365 os. W całość działań pomocowych PCK doskonale wpisuje się Program „Żółty 
Talerz”. Jego 1 edycja realizowana była od 10.2016 r. do 08.2017 r. Jest to działanie realizowane przez 5 dużych organizacji: PCK, 
Banki Żywności, Stow. SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Caritas, we współpracy i dzięki środkom 
przekazanym przez Kulczyk Foundation. 2 edycja Programu „Żółty Talerz” realizowana była w 24 szkołach z 5 województw. W 
okresie od 10.2017 r. do 08.2018 r. objęto programem 1.542 dzieci i wydano 233.380 posiłków. Wybór placówek oparto o 
poprzedni rok trwania projektu. Zmiany nastąpiły jedynie w tych miejscach, w których szkoły wycofały się z realizacji programu. 
W raportowanej edycji Programu jednym z nowych Partnerów był Wydz. Nauki o Żywieniu SGGW, którego pracownicy 
opracowali Listę Produktów Żółtego Talerza. Dzięki współpracy z naukowcami z SGGW żywienie w naszym Programie stało się 
jeszcze bardziej prawidłowe. W umowach ze szkołami zostały zawarte wytyczne dot. konieczności zakupu ze środków Programu 
jedynie produktów polecanych przez naukowców. Jakość dożywiania dzieci w szkołach uległa znacznej poprawie. Współpraca ze 
szkołami podczas realizacji programu układała się bardzo dobrze. Przez cały okres nauczyciele, wychowawcy organizowali różne 
formy zagospodarowania wolnego czasu uczniom. Szkoły realizowały różnego rodzaju programy, festyny, ciekawe spotkania, 
przerwy sportowe, wycieczki. Równocześnie w szkołach realizowane są programy: „Owoce w szkole”, „Mleko dla szkół”, „Dni 
Zdrowego Śniadania”, „Program PCK – Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby ”, „Trzymaj Formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. W trakcie trwania Programu i realizacji różnych działań zauważono szereg korzystnych zmian w 
zakresie wiedzy, przekonań i zmian nawyków z korzyścią dla własnego zdrowia. Dzięki realizacji Programu uświadomiono 
społeczności lokalnej, że istnieje problem niedożywienia dzieci, ale chodzi tu o jakość, ilość, kaloryczność posiłków, i nie jest to 
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kwestia głodu. Program „Żółty Talerz” został oceniony bardzo wysoko. W jednej ze szkół przeprowadzono ewaluacje działań w 
ramach programu i wskazała ona, że nastąpił wzrost wiedzy nt. zasad zdrowego stylu życia, prawie wszyscy uczniowie dostrzegli 
wpływ zdrowego stylu życia na wyniki w nauce i samopoczucie, działania integrują społeczność klasową i szkolną, jest duża 
promocja szkoły, poprawiła się współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami. Działalność Rady Pań przy PCK w 2018 r., 
podobnie jak w latach ubiegłych, skupiała się na organizowaniu pomocy dzieciom. Od wielu lat dzieci pochodzące z 
niezamożnych, wielodzietnych rodzin otrzymują od Rady Pań wymierną i realną pomoc. W okresie całej działalności Rady udało 
się wysłać tysiące dzieci na ich na ogół pierwsze w życiu wakacje. Wyjazdy kolonijne organizowane ph. „Dajmy wakacje 
dzieciom” mają charakter nie tylko wypoczynkowy. W programie kolonii są zajęcia edukacyjne związane m.in. z udz. pierwszej 
pomocy, czy też bezpiecznym poruszaniem się po drogach. Przedsięwzięcie ma też wymiar psychologiczny, gdyż dzięki niemu, 
wiele dzieci ma szansę po raz pierwszy wyjechać poza miejsce zamieszkania. Ze sprawozdań przesłanych przez oddziały PCK 
(bezpośredni organizatorzy kolonii) wynika, że dzieci wracają wypoczęte, zadowolone oraz bardziej otwarte i pewne siebie. W 
2018 r. Radzie udało się wysłać łącznie ponad 500 dzieci z 7 woj. Z ważniejszych pomocy Rada Pań dofinansowała także wyjazd 
dzieci na zimowisko, które organizował Małopolski Oddz. Okręgowy PCK. Udzielana była także pomoc doraźna, np. 
przekazywano przybory szkolne, paczki żywnościowe lub finansowano leczenie. W 2018 r. Rada objęła opieką chłopca, który po 
śmierci matki został prawnym opiekunem 5 rodzeństwa. Była to pomoc finansowa, a także rzeczowa (ubrania, obuwie dla 
rodziny). Działania Rady Pań cieszą się uznaniem i wsparciem ze strony przedstawicieli najważniejszych Inst. Państwowych takich 
jak m.in. Urząd Prezydenta, RM i różne Ministerstwa. Patronem Honorowym proj. „Dajmy wakacje dzieciom” jest już od 4 lat 
Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Obszar Priorytetowy 3 Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie 
honorowego krwiodawstwa. Jedną z ważniejszych dziedzin dz. statutowej PCK z tego obszaru jest promowanie zasad zdrowego 
stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. Programy z tego zakresu są realizowane przede wszystkim 
w środowisku dziecięco-młodzieżowym, w którym w 2018 r. zorganizowano w sumie 9.361 konkursów, szkoleń, pogadanek, 
prelekcji i in. form o tematyce prozdrowotnej z udziałem 330.008 uczestn. W środowisku dorosłych w 508 akcjach 
prozdrowotnych uczestniczyło 63.759 os. Na stałe do kalendarza przedsięwzięć PCK, popularyzujących tematykę profilaktyki 
zdrowia wpisała się Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia (PZSŻ). W 2018 r. 32 uczniów w 2 kategoriach wiekowych 
–gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zmierzyło się w odbywającym się w Łodzi 26. finale Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ. Finaliści 
spędzili razem 3 dni, prezentując wydarzenia i akcje związane z tematyką Olimpiady, zrealizowane wcześniej w lokalnych 
społecznościach, testując swoją wiedzę i umiejętności w zakresie odżywiania, higieny oraz pierwszej pomocy. Na najlepszych 
czekały nagrody rzeczowe ufundowane przez Coca-Cola HBC Polska oraz – dla najlepszego licealisty – indeks UM w Łodzi, z 
możliwością studiowania na wybranym przez siebie kierunku na Wydz. Zdrowia Publicznego. Olimpiada składa się z kilku etapów 
–szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego-finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dot. 
prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrow. stylu życia. W tym roku po raz kolejny w wybranych 
szkołach test w etapie szkolnym był rozwiązywany on-line. W 26. edycji Olimpiady na wszystkich etapach konkursu wzięło udział 
32.172 uczniów z 1.626 szkół. PCK w ustawicznych działaniach prozdrowotnych wiele uwagi poświęca profilaktyce 
przeciwdziałającej szerzeniu się epidemii różnych chorób. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje profilaktyka HIV/AIDS. 
Uzasadnia to niedostateczny wciąż poziom wiedzy „statystycznego Polaka” w tym zakresie, jak i wciąż niepokojące statystyki -od 
wdrożenia badań w 1985 r. do 31.12.2018 r. stwierdzono zakażenie HIV u 23.931 os., odnotowano 3.667 zachorowań na AIDS, 
1.411 chorych zmarło (dane wg Narodow. Inst. Zdr. Publicznego –Państw. Zakł. Higieny). PCK, podobnie jak inne stowarzyszenia 
krajowe CK i CP prowadzi różne działania w tym zakresie. W 2018 r. w całym kraju przeprowadzono 1.414 szkoleń z zakresu 
HIV/AIDS (33.218 uczestn.), 1.242 szkolenia przeprowadzono w: szkołach podst.(452), gimnazjach(246) i szkołach ponadgimn.
(544) z udziałem 31.006 uczniów. Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane także w trakcie 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizow. przez oddz. okręgowe i rejonowe PCK. W 2018 r. 854 dzieci i młodzieży 
uczestniczyło w 21 turnusach kolonii socjalnych, w 1 turnusie obozu integracyjno-kontaktowego – 20 uczestn., w 3 obozach 
szkoleniowo-wypoczynk.– 78, w 4 in. formach wypoczynku stacjonarnego- 202 oraz 410 dzieci wypoczywało na 13 turnusach 
półkolonii. W ramach dz. nieodpłatnej w stacjonarnych formach wypoczynku udział wzięło 660 uczestn., w ramach dz. 
odpłatnej– 494. Odpowiednio dla półkolonii: dz. nieodpłatna– 327 uczestn., odpłatna– 83 uczestn. W 2018 r. Biuro ZG PCK 
koordynowało następujące progr. edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży: -„Dbam o swoje zdrowie” –dot. zdrowego 
odżywiania dla przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej, którego celem było wzmocnienie procesu edukacji i 
wychowania dzieci poprzez kampanię informacyjną oraz promocje działań związanych z właściwym odżywianiem. W 2018 r. w 
programie uczestniczyło 141 placówek oraz 3.451 dzieci; -„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”, dot. nauki pierwszej pomocy dla 
klas I i II, III i IV szkoły podstawowej. Uczestniczyło 4.810 dzieci w 203 placówkach; -„Super wiewiórka –przyjaciółka Oli i Kuby”, 
program realizowano w 271 placówkach, z udziałem 8.699 dzieci; -„Dziel się uśmiechem” dla dzieci w wieku 6-9 lat. 
Uczestniczyło 671 placówek- 42.684 dzieci; -„Dziel się uśmiechem” dla dzieci w wieku 10-12 lat. Uczestniczyło 29.549 uczniów z 
502 szkół podstawowych i 4 in. placówek oświatowych. Program edukacyjny „Dziel Się Uśmiechem” (dawniej „Chroń Dziecięce 
Uśmiechy”) jest współrealizowany przez PCK z firmą Wrigley Poland Sp. z o.o. od 2013 r. W 2017-2018 r. odbyła się V edycja 
programu, której partnerami były: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Stow. Stomatologii Dziecięcej oraz firma LUX 
MED. Akcję wspierała sieć sklepów Biedronka. W trakcie programu prawie 46 tys. uczniów skorzystało z bezpłatnych przeglądów 
stomatologicznych, a ponad 450 tys. dzieci z całej Polski uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce higieny 
jamy ustnej. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się VI edycja programu, w ramach której do końca roku szkolnego zostanie 
przeszkolonych kolejne 100 tys. Począwszy od tej edycji w programie pojawiły się informacje nt. sposobu odżywiania, który 
wspomaga zdrowie zębów. Problem próchnicy wśród młodych Polaków jest poważny. Jak wynika z raportu IPSOS, 
przygotowanego na zlecenie Wrigley Poland, dotyczy aż 72% dzieci w wieku szkolnym. W największym stopniu dotyka dzieci w 
wieku 5-9 lat, gdzie odsetek chorych sięga 76%. Badania wskazują na zależność między wielkością miejsca zamieszkania, a 
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występowaniem próchnicy: z problemem częściej borykają się dzieci żyjące w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców lub na 
wsiach. Niestety nawet w większych aglomeracjach odsetek najmłodszych dotkniętych próchnicą nie spada poniżej 70%. 
Program edukacyjno-profilaktyczny „Dziel Się Uśmiechem” ma na celu nauczyć dzieci w wieku 6-12 lat dbania o higienę jamy 
ustnej, która jest ważnym elementem walki z próchnicą. W 2018 r. w Stowarzyszeniu działały 1.024 Kluby HDK PCK zrzeszające 
25.242 członków PCK (w tym 5.514 kobiet) i 44.887 wolontariuszy (w tym 12.377 kobiet), którzy oddali 112.145,070 litrów krwi, 
co stanowi 20,62 % ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w in. niż Kluby jedn. organizacyjnych PCK 
wyniosła 2.304 członków i 3.084 wolontariuszy. W ramach dz. promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg 
inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 2.958 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., połączonych z poborem krwi, w tym: -XV edycję 
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2017/2018: pozyskano 
łącznie 11.877,551 l krwi od 17.090 uczniów i 4.221 studentów. W 15. woj. udział wzięło 268 szkół ponadgimnazjalnych i 
pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych; -XIII edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie –Ognisty Ratownik -Gorąca 
Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Zw. OSP RP. Do XIII edycji przystąpiło 40 jedn. PSP, 144 OSP. 
Łącznie 2.641 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie realizacji Programu od 1.01 
do 10.12.2018 r. w 13 okręgach pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 6.588 l krwi; -XI edycję 
kampanii „Zbieramy Krew dla Polski”, w której ponad 2.600 dawców oddało blisko 1.200 l krwi. W ciągu 11 lat trwania akcji 
zebrano blisko 16.000 l krwi od ponad 35.000 dawców. Od 05. do 09.2018 r. ambulanse RCKiK pojawiały się na parkingach przed 
sklepami Intermarché i Bricomarché w całej Polsce. W 107 miastach 15 polskich woj. przeprowadzono łącznie 129 zbiórek krwi. 
Akcjom towarzyszyły także liczne konkursy, pokazy straży pożarnej i ratownictwa medycznego oraz pokazy udzielania pierwszej 
pomocy. Realizując zadanie wynikające z ust. o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 23.344 Tyt. Honorowe. W listopadzie 
każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie których najbardziej zasłużonym 
honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i in. wyróżnienia. W 2018 r. Prezydent RP nadał 
odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei 
czerwonokrzyskiej. Rok 2018 w PCK upłynął pod znakiem kolejnego Jubileuszu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK – 60-lecie 
zorganizowanej, planowej pracy organizacyjnej i promocyjnej akcentowano w rozmaitych przedsięwzięciach zarówno na 
szczeblu ogólnopolskim, jak i w jedn. teren. i podst. Jubileusz 60-lecia Ruchu HDK PCK sprawił, że corocznym obchodom Dni HK 
PCK, Światowego Dnia Krwiodawcy itp. nadano szczególnie uroczysty charakter i oprawę. Przykładem może być, zorganizowana 
poza tymi terminami Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju. Stanowiła ona doskonałą okazją do 
podsumowania programu „Ognisty Ratownik– Gorąca Krew” i turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do wyrażenia 
uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za stałą popularyzację honorowego 
oddawania krwi. Uroczysta inauguracja krwiodawczego jubileuszu w Łódzkim Oddz. Okręgowym PCK odbyła się 22.03.2018 r. w 
Pabianicach – w szczególnie uroczystej oprawie zorganizowano tu Woj. Spotkanie z okazji 60-lecia powstania Ruchu HDK PCK. 
Łódzki OO PCK (Klub HDK PCK z Pabianic) zorganizował w 2018 r. XLII edycję Rajdu HDK PCK „Czerwona Róża”, którego ideą jest 
promowanie honorowego oddawania krwi, poznawanie nowych regionów Polski oraz integracja środowiska honorowych 
krwiodawców PCK. Na rajd zgłosiło się 13 Klubów HDK PCK z całej Polski, w sumie przybyło 117 honorowych dawców krwi wraz z 
rodzinami. Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręg. Radą HDK PCK zorganizował XXXII edycję Samochodowego Rajdu HDK 
PCK. Rajd odbył się w Sławie pod honorowym patronatem Gazety Lubuskiej, na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-
Sulechów-Kalsk-Sława. W rajdzie uczestniczyło 31 załóg (łącznie ponad 160 os.). Podczas jednego dnia Rajdu pozyskano 18,450 l 
krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy. W ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy w 
Lublinie 14.06.2018 r. został zorganizowany przez Lubelski OO PCK wspólnie z RCKiK pierwszy „Krwiomarsz”. 17.06.2018 r przy 
Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się 1.KRWIOBIEG WARSZAWA, zorganizowany przez Mazowiecki OO PCK wraz z Firmą 
Adliner Sp. z o.o. Dzięki akcji pozyskano kolejne 13,050 l krwi pełnej. Małopolski OO PCK 6.10.2018 r. na Bulwarach 
Czerwieńskiego zorganizował 5. KrwioBIEG Kraków. Realizowane w ramach Priorytetu 4 zadania w zakresie Upowszechniania 
podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarod. prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o 
Międzynarod. Ruchu CK i CP należą do najważniejszych zadań statutowych PCK. W ramach tych zadań zrealizowano: -XXII Polską 
Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach, w Domu Pracy Twórczej MKiDN, podczas której 
przeszkolono grupę 29 os: studentów uczelni wyższych, przedstawicieli Komendy Głównej PSP, Policji, osoby ze środow. 
wojskowych lub służb podległych MSWiA, a także z jedn. terenowych oraz Biura ZG PCK, organizacji pozarządowych, prawników; 
-Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka -na zakończenie XXII edycji Polskiej Szkoły MPH odbyło się wręczenie nagród laureatom 
Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterska i doktorską. Nagrody zostały ufundowane przez MSZ (Departament 
Prawno-Traktatowy). Po raz trzeci nagrodzono także prace w kategorii prac dyplomowych. W 2018  r. działały: Komisja ds. 
Upowszechniania MPH przy ZG PCK, Komisja Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża, Międzyresortowa Komisja ds. MPH. W ciągu 
2018 r. przeprowadzono jedną edycję kursu on-line „Odkrywamy Prawo Humanitarne”, w której wzięło udział 238 os., z których 
83 os. zdały egzamin końcowy i uzyskały wyróżnienie. Oddz. okręgowe i rejonowe PCK prowadziły na swoim terenie szereg akcji 
związanych z upowszechnianiem MPH. Wśród nich:-OR PCK w Bielsku-Białej X edycję Konkursu MPH. W konkursie wzięło udział 
62 uczniów z 7 szkół ponadgimn. pow. bielskiego i żywieckiego. Konkurs składał się z dwóch etapów tj. szkolnego i rejonowego; -
organizowany od 38 lat przez Lubuski OO PCK konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, PCK i MPH skierowany do uczniów VI klas 
podst. W 2018 r.w Etapie Okręgowym uczestniczyło 18 uczniów; -Opolski OO PCK XIII Okręgową Olimpiadę Wiedzy o 
Czerwonym Krzyżu dla szk. podstaw. gimnazjalnych i ponadgimn., której celem jest promowanie i popularyzowanie idei 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, promocja działań i wartości humanitarnych PCK na rzecz potrzebujących oraz 
rozbudzanie wrażliwości i szacunku dla ludzkiej godności. Uczestnicy Okręgowej Olimpiady to laureaci etapów rejonowych, 

Druk: NIW-CRSO 7



które odbyły się w całym województwie. W et. szkolnym wzięły udział 83 szkoły – 1.624 uczn., w et. rejon. wzięło udział 77 
szkół– 190 uczn., w et. okręg. wzięło udział 16 szkół – 16 uczn. Na zlecenie Państwa PCK prowadzi Krajowe Biuro Informacji i 
Poszukiwań przewidziane w Konwencjach genewskich. Do podstawowych zadań Biura należy działalność na rzecz ofiar II wojny 
światowej, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Prowadzi ono także poszukiwania ze względów humanitarnych. W 2018 r. 
do Biura wpłynęła korespondencja z kraju i z zagranicy w ilości  – 9.396, w tym pisma dot. 6.912 os. ws.: -poszukiw. rodzin–667; 
-wyd. zaświadczeń, potw. losy wojenne–2.301; -poszukiw. mogił wojennych–922; -koresp. różna–3.022. Biuro wykonuje również 
kwerendy dla Oddz. Komisji IPN, prowadzących śledztwa ws. zbrodni wojennych oraz dla sądów czy Urz. Woj. Przez cały 2018 r. 
Biuro aktywnie repr. PCK w licznych przedsięwzięciach i czynnościach w kraju i za granicą, np.: -w obchodach 73 rocznicy 
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, -w corocznej konferencji przedstawicieli Biur Poszukiwań 
Stowarzyszeń Krajowych CK i CP zorganizowanym w Zagrzebiu przez MKCK, z udz. przedst. St. Zjednoczonych, Kanady i Australii, 
podczas której główny nacisk położono na współpracę europejskich Biur Poszukiwań z ich odpowiednikami w krajach objętych 
konfliktami zbrojnymi takimi jak Syria, Irak czy Somalia; -w spotkaniu PERCO (Platforma Współpracy Stowarzyszeń CK i CP na 
rzecz Uchodźców, Migrantów i Azylantów) w Budapeszcie; -w konferencji Cywilno-Wojskowego Ośr.Koordynacji Poszukiwania i 
Ratownictwa Lotniczego (ARCC) nt. „Współpracy Służb operacyjnych w czasie prowadzenia akcji poszukiwawczo–ratowniczych w 
polskiej strefie odpowiedzialności służby ASAR”; -w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich 
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Muzeum Auschwitz-Birkenau; -w Konferencji  „Odbudowa państwa polskiego, 
prawo i polityka historyczna po 1918 r.” organizowanej przez Senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz IPN; -w Spotkaniu 
Biur Poszukiwań Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Krajów Grupy Wyszehradzkiej organizowanym w Pradze przez 
Delegaturę MCK w Belgradzie. Również i w 2018 r. Biuro zdecydowało się w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów umożliwić 
osobom zainteresowanym obejrzenie unikatowych zbiorów archiwalnych m.in. oryginalnych kartotek więźniów obozów 
koncentracyjnych i więzień hitlerowskich, ksiąg szpitali powstańczych i in. dokumentów dot. Powstania Warszawskiego, aktów 
zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec oraz Polski. Zwiedzający 
mieli możliwość sprawdzenia czy ich krewny figuruje w ewidencji lub złożyć wniosek o poszukiwanie lub ustalenie losu. 
Działalność służąca kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką i poszanowanie ludzkiej godności jest 
jednym z głównych działań realizowanych przez PCK w środowiskach dziecięco-młodzieżowych -w kołach szkolnych, 
akademickich, Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, a za ich pośrednictwem w możliwie szerokich środowiskach 
lokalnych. Bez wątpliwości kształtowaniu postaw humanitarnych i wrażliwości ludzkiej dobrze służą działania organizowane dla 
osób niepełnosprawnych i przy ich aktywnym udziale. W dn. 26-27.01.2018 r. w Szczyrku odbyły się IV Ogólnopolskie 
Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy, których organizatorem był Śląski Oddz. Okręgowy PCK zaś współorganizatorami: Starostwo 
Pow. w Bielsku-Białej, Bielskie Pogot. Ratunk. oraz Gr. Beskidzka GOPR w Szczyrku. W zawodach udział wzięło 8 załóg. W ramach 
5 Obszaru -Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału PCK w celu efektywniejszej realizacji zadań 
statutowych, w 2018 r. w ramach promocji PCK kontynuowana była kampania 1% ph.: Cztery bułki, dwa łabądki, po niech w PIT 
swój wpisz dwie piątki i bałwanka, po nim „siedem”- tak nakarmisz brzuch niejeden. Pomaganie jest dziecinnie proste! (…). 
Wzorem lat ubiegłych dochód z Kampanii został przeznaczony na działania związane z programem „Godne Dzieciństwo”. 
Wsparcie finansowe i rzeczowe działań statut. i organiz. jedn. PCK znajdują m.in. w realizacji projektu Tekstylia -system 
zorganizowanej zbiórki tekstyliów w PCK. Informacje o Projekcie zawarte są na specjalnie dedykowanej stronie 
www.pck.pl/tekstylia. W 2018 r. kolejny raz PCK był Partnerem Tour de Pologne. W imprezie uczestniczyli instruktorzy pierwszej 
pomocy PCK oraz ratownicy z GR PCK Warszawa, którzy uczyli i udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej osobom 
potrzebującym. W 2018 r. kontynuowana była kampania promocyjna programu „Godne Dzieciństwo”. Realizacja tego zadania 
przebiegała w kilku formach: -Zbiórki w „Tesco” -zbiórek środków finansowych, które przekazywane są na zakup m.in. paczek na 
święta, obiadów w szkołach oraz wakacyjny wypoczynek dla potrzebujących dzieci. W 2018 r. we wszystkich zbiórkach na 
terenie sklepów udało się zebrać kwotę 238.356,95 zł; -Zbiórki w „Stokrotce” -zbiórki finansowe i produktowe. W 2 zbiórkach 
ogólnopolskich zebrano 41.201,83 zł. W 2018 r. PCK kontynuował współpracę z firmą Kingfisher, właścicielem marki Castorama. 
Współpraca z Kingfisherem opiera się na międzyn. partnerstwie, które z ramienia CK koordynuje Brytyjski CK. Partnerstwo 
pomiędzy Kingfisher i Stowarzyszeniami CK koncentruje się na przygotowaniach do działań na wypadek katastrof i reagowaniu 
na nie. W 2018 r. w ramach projektu zorganizowano warsztaty dla mieszkańców z terenów zagrożonych klęskami naturalnymi, 
tj.: powodzie i podtopienia, wichury. Udział w nich wzięło 934 os. Ponadto 250 rodzinom z terenów zagrożonych powodziami 
przekazano pakiet ratunkowy, składający się z: plecaka, apteczki, plandeki z napisami (leki, woda, sos, ewakuacja, żywność). W 
2018 r. zainicjowano współpracę z Avivą opartą na międzynarodowym partnerstwie, które również koordynowane jest przez 
Brytyjski CK. Projekt planowany jest na lata 2018–2019 i jego celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak przygotować się na 
wypadek katastrofy, tzn. wiedzieć jak się zachować podczas tego typu wydarzeń, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich 
bliskich, jak zabezpieczyć swoje mienie, gdzie szukać pomocy itp. Projekt zakłada edukację mieszkańców z terenów, które 
najczęściej dotykają skutki klęsk żywiołowych. W 2018 r. PCK kontynuował współpracował z firmą Procter&Gamble, do której 
dołączyła sieć Carrefour. Wspólnie przeprowadzono ogólnopolską akcję ph. „Mała pomoc, wielka radość”, której celem była 
pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w Polsce. Kupując wybrane produkty marek P&G w każdym sklepie sieci Carrefour, 1% z 
ich sprzedaży był przekazywany na rzecz podopiecznych PCK w całym kraju. Tegoroczna darowizna w wysokości 185.636 zł 
została wykorzystana na zakup 1.336 wyprawek dla dzieci z 930 potrzebujących rodzin. W ramach proj. „Mała pomoc, wielka 
radość”, P&G przekazało aż 1.500 rodzinom pomoc materialną pierwszej potrzeby w postaci zestawów produktów niezbędnych 
do pielęgnacji, higieny i czystości. Od 09.2018 do 02.2019r. Dział promocji i pozyskiwania dochodów koordynował 2 edycję proj. 
SeniorON, której Partnerem był Bank Pekao SA. Celem projektu była poprawa jakości poziomu życia osób starszych i 
przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. W ramach tej edycji w programie udział wzięło 741 
os., przeprowadzonych zostało 36 warsztatów, z czego 12 dot. podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

667824

1516

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

mobilnej. Projekt był doskonałym przykładem realizacji idei wolontariatu pracowniczego. PCK prowadził akcje: Wielkanoc z PCK, 
Gorączka Złota, Wyprawka dla Żaka oraz Czerwonokrzyska Gwiazdka. Współpraca z poszczególnymi komponentami Ruchu CK 
oraz partnerami zewnętrznymi przejawiała się m.in.: -stałym kontaktem i uczestnictwem w pracach European Legal Supporters 
Group; -kontaktami partnerskimi ze stowarzysz. krajowymi w ramach sieci Anti-Trafficking Network poświęconymi tematyce 
handlu ludźmi; -współpracą z Ukraińskim CK, od 03.2018 r., szczególny nacisk położono na kwestię wymiany wiedzy, 
doświadczeń i dobrych praktyk w kontekście reagowania na kryzysy, współpracy z młodzieżą i wolontariatem oraz 
relacji/komunikacji wewnątrzorganiz.; -przyłączeniem się do stanowiska 22 stowarzyszeń krajowych CK z obszaru Europy w 
kwestii przyjmowania uchodźców. W grudniu, dzięki specjalnemu funduszowi na rzecz migrantów przekazanemu do PCK przez 
MFSCKiCP, ufundowano 100 paczek świątecznych z zest. edukacyjnymi dla najmłodszych. Prezenty przekazano małym 
beneficjentom Centrum Wielokulturowego w Warszawie w ramach Mikołajek oraz Wigilii Wielokulturowej zorganizowanej przez 
inicjatywę Śniadania Wielokulturowe Multicultural Breakfasts Wspólny Stół oraz podopiecznym Fundacji dla Somalii podczas 
Spotkania Świątecznego. Współpracę międzynarodową prowadziły także oddziały PCK, m.in.: Lubelski OO PCK nawiązał 
współpracę z wojskami NATO-Civil Affairs Team 1515, Alpha Company, 415th Civil Affairs Battalion, z którymi przedstawiciele 
Oddziału kilkukrotnie spotkali się w Lublinie. W efekcie strona NATO-wska pomogła działaczom Lubelskiego OO PCK nawiązać 
współpracę z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem w Massachusetts w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze 
pomocy humanitarnej oraz reagowania na kryzysy. W miesiącach 11.2018-01.2019 r. powstał partnerski projekt dofinansowany 
z funduszy Ambasady Rządu USA w Polsce. Projekt dot. wymiany doświadczeń, pomocy w stworzeniu Centrum Pomocy 
Humanitarnej w Lublinie oraz wizyty przedstawicieli Amerykańskiego CK w Lublinie, prowadzonych przez nich warsztatów oraz 
organizacji wspólnej konferencji. Rok 2018 to również intensywna współpraca z Mołdawskim CK, w ramach proj. „Pierwsza 
Pomoc w Mołdawii-Masz tylko 4 minuty” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Programu 
RITA–Przemiany w regionie). Bazą do napisania projektu była bardzo szczegółowa diagnoza sytuacji jak miała miejsce w 
Mołdawskim CK. W odp. na jego potrzeby LOO PCK przygotował w jęz. rosyjskim szkolenie dla kandydatów na instruktorów 
pierwszej pomocy, tak aby potem mogli Oni przekazywać tę wiedzę w swoim kraju. Najważniejszym elementem projektu był 
kurs dla kandydatów na instruktorów pierwszej pomocy. W kursie wzięło udział 13 os., każda z nich zdała egzamin końcowy. W 
2018 r. w Łódzkim OO PCK odbyło się spotkanie z przedstawicielami Białoruskiego CK, które było poświęcone wymianie 
doświadczeń w zakresie usł. społecznych. W 2018 r. roku 3-osobowa delegacja z Zachodniopom.OO PCK została zaproszona na 
20-lecie Kongresu Humanitarnego w Berlinie ph. -Ärzte ohne Grenzen e.V. /Médecins Sans Frontières XX. Humanitarian 
Congress Berlin, Theory and Practice of Humanitarian Action: No More Excuses: Advocating for Human Dignity in Times of Crisis 
on 4 and 5 October 2018 in Berlin, Germany. W programie Kongresu poruszano m.in. zagadnienia dot.: humanitarnej pomocy 
medycznej, akcji humanitarnych, bieżących problemów uchodźców, oraz tematu - humanitarna odpowiedzialność.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pomoc socjalna, dożywianie dzieci i dorosłych. 
pomoc doraźna w formie paczek 
żywnościowych, odzieży czy wyprawek 
szkolnych.
PCK organizował akcje, podczas których zbierano 
środki na dofinansowanie kolonii socjalnych dla 
dzieci z najuboższych rodzin, dożywianie oraz 
pomoc doraźną (tj. "Czerwonokrzyska 
Gwiazdka", "Wielkanoc z PCK", "Dzień Walki z 
Głodem", "Wyprawka dla Żaka", Gorączka 
Złota").
Pomoc żywnościową PCK realizował m.in. 
prowadząc Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020 w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), program "Żółty talerz" 
(realizowany wspólnie z 4 innymi organizacjami 
ze środków finansowych Kulczyk Foudation) czy 
"Mała pomoc, wielka radość" wspólnie z firmą 
Procter&Gamble. Pomoc doraźna oraz 
dożywianie dzieci było realizowane również 
poprzez program "Godne Dzieciństwo" (ze 
środków z 1% podatku).
Oddziały Okręgowe PCK prowadziły usługi 
opiekuńcze (w tym specjalistyczne) w miejscu 
zamieszkania, obejmując opieką osoby w 
podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne. 
Prowadziły również domy dziennego pobytu dla 
osób starszych. W 2018 roku PCK realizował 
drugą edycję programu "SeniorON". Partnerem 
tej edycji był Bank Pekao S.A.
Opiekę dzienną nad dziećmi z rodzin ubogich i 
niewydolnych wychowawczo PCK sprawował 
prowadząc świetlice środowiskowe i placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
organizowano wycieczki.

88.10.Z 100 765,83 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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2 ochrona i promocja zdrowia

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
Promocja honorowego krwiodawstwa poprzez 
organizację konkursów plastycznych dla dzieci i 
młodzieży oraz innych działań, tj. prelekcje, 
pogadanki, turnieje w szkołach 
ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych 
(„Młoda Krew Ratuje Życie”). W 2018 roku 
obchodziliśmy 60 lecie Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa PCK organizując liczne akcje 
promocyjne i uroczystości.
Profilaktyka uzależnień. Najczęściej stosowanymi 
formami w tej dziedzinie były pogadanki i 
prelekcje nt. szkodliwości zażywania środków 
odurzających, picia alkoholu czy palenia tytoniu.
PCK realizował programy w zakresie promocji 
higieny jamy ustnej w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, tj. V edycja programu pn. „Dziel 
się uśmiechem" we współpracy z firmą Wrigley 
Poland Sp. z o.o., w trakcie którego 
przeprowadzano przeglądy stomatologiczne oraz 
zajęcia edukacyjne nt. higieny jamy ustnej.  
Organizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia dla młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych nt. prawidłowego 
odżywiania, zdrowego trybu życia, ekologii oraz 
udzielania pierwszej pomocy. PCK zorganizował 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, podczas których 
młodzież szkół ponadgimnazjalnych może 
sprawdzić nabyte umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy. W 2018 roku w Szczyrku 
odbyły się IV Ogólnopolskie Paramistrzostwa 
Pierwszej Pomocy.
Opracowywanie i druk materiałów 
promocyjnych.

86.90.E 101 680,33 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja szkoleń, konkursów i pokazów z 
zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży 
oraz realizacja programów edukacyjnych dla 
uczniów szkół podstawowych ("Ratowniczek 
pomaga Ci pomagać") i gimnazjów („Nie bądź 
obojętny naucz się pierwszej pomocy”).
Promocja higieny jamy ustnej i przeciwdziałania 
próchnicy, promocja zdrowego stylu życia 
poprzez realizowanie programów edukacyjnych 
w przedszkolach i szkołach podstawowych, tj. 
"Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" 
"Dbam o swoje zdrowie", "Owoce w szkole”, 
„Mleko dla szkół”, „Dni Zdrowego Śniadania”, 
„Trzymaj Formę”. Organizowanie konkursów, 
turniejów, pogadanek i prelekcji z zakresu 
bezpieczeństwa komunikacyjnego, ekologii, 
profilaktyki HIV/AIDS dla dzieci i młodzieży. 
Realizacja projektu „Bądź bezpieczny” z Aviva 
Poland, którego celem jest przygotowanie 
społeczeństwa na wypadek klęsk i katastrof. W 
2018 roku w przedszkolach rozpoczęto program 
"Bezpieczny Patrol" finansowany przez 
Nickelodeon Polska.
Upowszechnianie podstawowych zasad i 
wartości humanitarnych, Międzynarodowego 
Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca poprzez organizację konkursów 
(m.in. Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka, X 
edycja Konkursu Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego). Przeprowadzanie szkoleń, 
wykładów oraz druk materiałów promocyjnych. 
W 2018 r. odbyła się XXII Polska Szkoła 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w 
Radziejowicach.

85.59.B 110 319,75 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie przez Lubelski i Lubuski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża placówek wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 
ramach działalności odpłatnej 
zorganizowano 5 turnusów kolonii 
socjalnych dla 239 uczestników. W 
placówkach letniego wypoczynku Polski 
Czerwony Krzyż realizował szkolenia z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, programy w zakresie 
promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki 
uzależnień, promocji honorowego 
krwiodawstwa, bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą, upowszechniania 
międzynarodowego prawa humanitarnego, 
wiedzy nt. Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca. Dzieci i młodzież szkolna 
przebywająca na koloniach i obozach była 
zakwaterowana w ośrodkach kolonijnych, 
ośrodkach wczasowych, domkach oraz 
innych ośrodkach szkoleniowo-
wypoczynkowych. Prowadzenie pozostałej 
działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. W 
2018 roku w ramach tej działalności Lubuski 
Oddział Okręgowy PCK zorganizował XXXII 
edycję Samochodowego Rajdu Honorowych 
Dawców Krwi PCK.

55.20.Z 0,00 zł
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2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

Prowadzenie przez Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
Noclegowni i Ogrzewalni w Kaliszu, 
Noclegowni i Schroniska oraz Ogrzewalni 
dla bezdomnych w Koninie. Głównym celem 
działania tych placówek była pomoc 
mieszkańcom w przezwyciężeniu stanu 
bezdomności. Można było skorzystać z 
porady terapeuty uzależnień, jak również 
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, 
w tym mieszkaniowych, uzyskaniu środków 
finansowych np. zasiłku stałego oraz 
pomocy przy załatwianiu całodobowych 
placówek opiekuńczych. Noclegownie 
funkcjonowały przez cały rok 2018, a 
Ogrzewalnie wyłącznie w okresie jesienno-
zimowym zapewniając schronienie każdej 
osobie potrzebującej.

87.90.Z 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

W ramach sfery działalności pożytku 
publicznego - pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Ciechanowie w roku sprawozdawczym 
realizował działania związane z pomocą 
społeczną bez zakwaterowania skierowane 
do osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych. Wymienione działania 
realizowane były ze środków unijnych, w 
ramach programu dwuletniego (na lata 
2017-2018). Program obejmował m.in. 
zakup i wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego (tj. wózki inwalidzkie, 
łóżka rehabilitacyjne i ortopedyczne, 
balkoniki, kule, siedziska czy podnośniki), 
rehabilitację w domach osób 
niesamodzielnych oraz zapewnienie 
gorących posiłków. Ogółem tą formą 
wsparcia objętych zostało 141 osób.

88.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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449 343,94 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 103 086 106,75 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 159 561 413,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 115 715 747,09 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 574 475,43 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 34 680 656,79 zł

d) przychody finansowe 94 888,54 zł

e) pozostałe przychody 6 495 646,09 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.10.Z

Przedmiotem działalności są usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze, chore i 
niepełnosprawne. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę oraz zalecaną przez lekarza 
pielęgnację. 
Usługi świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę - siostry Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Ponadto Stowarzyszenie na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie 
prowadzi placówkę leczniczą: Dom PCK - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, Hospicjum domowe i 
Długoterminowa Opieka Pielęgniarska, realizującą świadczenia całodobowej opieki nad 
osobami chorymi. Ogółem w 2018 roku w ramach działalności gospodarczej w Domu PCK w 
Krakowie przebywało 127 osób.

2 85.59.B

Przedmiotem działalności jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 
Jest ono realizowane poprzez działalność szkoleniową (szkolenia pracowników instytucji, firm, 
osób prywatnych), jak również promocyjną, która uświadamia potrzebę nauki pierwszej 
pomocy.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o wytyczne Europe an First Aid Manual/Globalnego 
Centrum Referencyjnego ds. Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża oraz Europejskiego i 
Polskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy.  W 2018 roku Polski Czerwony Krzyż w 
ramach działalności gospodarczej  przeprowadził 863 kursy, w których uczestniczyło 13.138 
osób.

3 68.20.Z

Przedmiotem działalności jest najem oraz dzierżawa nieruchomości i ich części.
Usługi najmu i dzierżawy prowadzone są przez jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego 
Krzyża oraz przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Najemcami pomieszczeń są zarówno osoby prywatne jak i osoby fizyczne. W dużej części  
prowadzony jest wynajem pomieszczeń biurowych. Czas najmu zależy od podpisanej umowy i 
może być liczony w miesiącach lub latach.
Ponadto prowadzony jest wynajem i usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami, w 
które wliczane są budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne, budynki własne 
oraz dzierżawione.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 491 484,51 zł

2.4. Z innych źródeł 11 534 478,74 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 90 795,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 377 192,13 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 85.59.B.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 110 319,75 zł

2 86.90.E.  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 101 680,33 zł

3 88.   Pomoc społeczna bez zakwaterowania 100 765,83 zł

4 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 62 833,82 zł

1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - OR PCK Morąg 15 411,55 zł

2 Klub HDK w Elgnówku - W-M OO PCK Olsztyn 2 353,90 zł

3 Świetlica Uśmiechnięta Przystań - OR PCK Działdowo 1 892,30 zł

4 Klub HDK PCK Rzeszów 1 474,44 zł

5 Niepełnosprawny Senior - Małopolska 2 609,61 zł

6 Niepełnosprawny - Dzierżoniów 3 750,00 zł

7 Dzieci niepełnosprawne z porażeniem mózgowym Wielkopolska 1 343,00 zł

8 GPH PCK w Olsztynie 1 834,30 zł

w 
tym:

9 497 495,48 zł

8 135 829,51 zł

85 452 781,76 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

w 
tym:

804 262,83 zł

1 514 975,82 zł

4 958 479,53 zł

1 054 917,68 zł

41 596,00 zł

1 436 595,86 zł

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)

34 680 656,79 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 15



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -742 472,91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -21 700,89 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 633 418,66 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 159 580 987,68 zł 377 192,13 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

116 458 220,00 zł 377 192,13 zł

2 596 176,32 zł 0,00 zł

29 047 238,13 zł

879 723,16 zł

9 543 386,50 zł

1 056 243,57 zł 0,00 zł

9 Klub HDK PCK w Rybnie 1 158,00 zł

10 Grupa Ratownictwa Przemyśl 894,10 zł

11 Klub HDK PCK przy MPK Poznań 602,92 zł

12 Klub HDK PCK Kropelka 644,10 zł

13 Klub HDK służb mundurowych 514,30 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 971,70 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 633 418,66 zł

971,70 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

104 401 501,51 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

838 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

701,22 etatów

6 524 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

66 519 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

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)

16 297 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)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

537 osób

15 760 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 107 921 899,71 zł

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

87 349 532,99 zł

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

20 572 366,72 zł

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

35,91 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 221,89 zł

9 303 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) 

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)

1 254 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 149 osób

1 105 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 203 osób

1 100 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31 158 027,95 zł

28 470 683,66 zł

- nagrody

- premie

413 527,59 zł

1 102 834,09 zł

- inne świadczenia 1 170 982,61 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 763 871,76 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 555 881,98 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 85 793 651,01 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

1 860,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

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

1 Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
objętych pomocą usługową 
MOPS w Jelczu-Laskowicach

Świadczenie usług opiekuńczych 
przysługujących na podstawie 
przepisów o ochronie zdrowia 
psychicznego

Gmina Jelcz-Laskowice 1 225 301,80 zł

2 Projekt Pogodna jesień życia 
na Kujawach i Pomorzu

Projekt rozwoju pomocy 
środowiskowej dla seniorów

Urząd Marszałkowski w Toruniu 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

3 848 409,65 zł

3 Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
na rzecz mieszkańców 
Miasta Lublin w miejscu ich 
zamieszkania w latach 2018-
2020

Świadczenie usług opiekuńczych 
obejmujących pomoc w 
zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Gmina Lublin 5 948 435,50 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

46 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Świadczenie usług 
opiekuńczych na terenie 
Gminy Nowa Sól - Miasto

Świadczenie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania od 
poniedziałku do piątku oraz 
soboty, niedziele i święta, 
osobom, które ze względu na 
stan zdrowia takiej opieki 
wymagają na terenie Gminy 
Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto 1 534 074,40 zł

5 Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

Urząd Miasta Łodzi 4 143 076,98 zł

6 Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w 
domu Pogórze

Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w domu 
Pogórze

Gmina Miejska Kraków 5 077 855,43 zł

7 Organizowanie i świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych

Gmina Płock 2 021 810,00 zł

8 Organizacja i świadczenie 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 
podopiecznych MOPR w 
Opolu

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych

Miasto Opole 1 181 748,00 zł

9 Usługi opiekuńcze a) specjalistycznych usług 
opiekuńczych nad osobami, 
które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób,                     
                                                           
        b) specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych na 
rzecz dorosłych osób z 
zaburzeniami psychicznymi,         
                                          c) 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych na 
rzecz dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi.

Miasto Jasło 1 577 163,50 zł

10 Świadczenie usług 
opiekuńczych

Świadczenie usług 
specjalistycznych w miejscu 
zamieszkania, obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz w 
miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem, 
dostosowanych do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub 
niepełnosprawności - z 
wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.

Miasto Białystok 2 286 078,00 zł

11 Przez Polskę z PCK kolonia socjalno-wypoczynkowa 
z elementami programu 
profilaktycznego oraz 
socjoterapii

Urząd Gminy Kobylnica 20 000,00 zł

12 Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Gmina Świętochłowice 891 986,64 zł
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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)

13 Prowadzenie świetlic 
środowiskowych

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych z elementami 
socjoterapii na terenie 
ostrowieckich placówek 
oświatowych.

Urząd Miasta w Ostrowcu Św. 394 873,01 zł

14 Usługi opiekuńcze dla 
mieszkańców Olsztyna

Usługi opiekuńcze dla 
mieszkańców Olsztyna

Gmina Olsztyn 2 539 281,70 zł

15 Świadczenie usług 
opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych, w miejscu 
zamieszkania, na terenie miasta 
Poznania w obszarze działania 
MOPR w Poznaniu, Filie Stare 
Miasto i Wilda

Miasto Poznań 8 093 258,52 zł

16 Utworzenie i prowadzenie w 
Stargardzie Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu AC

Utworzenie i prowadzenie w 
Stargardzie Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu AC 
dla dorosłych osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz osób 
wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności 
psychicznych

Gmina Miasto Stargard 441 416,28 zł

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

1 Prowadzenie Krajowego 
Biura Informacji i 
Poszukiwań, przewidzianego 
w konwencjach 
międzynarodowych o 
traktowaniu jeńców 
wojennych oraz o ochronie 
osób cywilnych podczas 
wojny

Prowadzenie Krajowego Biura 
Informacji i Poszukiwań

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

2 524 055,53 zł

2 Nadanie tytułu i odznaki 
honorowej "Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi"

Promowanie Honorowego 
Krwiodawstwa

Skarb Państwa - Minister Zdrowia - 
NCK

668 827,31 zł

3 "Godnie żyć" dożywianie Wojewoda Kujawsko Pomorski 49 967,96 zł

4 Zapewnienie warunków 
bytowych oraz pomocy 
przedmedycznej i 
psychologicznej dla 
ewakuowanej ludności

Zapewnienie warunków 
bytowych oraz pomocy 
przedmedycznej i 
psychologicznej dla 
ewakuowanej ludności

Wojewoda Lubelski 30 000,00 zł

5 Pomoc Świąteczna Pomoc Świąteczna Łódzki Urząd Wojewódzki 11 000,00 zł

6 Trzeźwy umysł Trzeźwy umysł Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

54 700,00 zł

7 Na wakacje po uśmiech Na wakacje po uśmiech Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

63 020,00 zł

8 Wypoczynek Letni wypoczynek Letni MKO w Warszawie 34 300,00 zł

9 Wspieranie wykonywania 
zadań publicznych w zakresie 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży w 2018r.

letnia kolonia - lepszy świat 
przez wolontariat

Wojewoda Lubelski - Lubelski 
Kurator Oświaty

14 000,00 zł
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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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługi Opiekuńcze - Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Kielcach Umowa z dnia 23.02.2018r.

Gmina Kielce 4 466 021,00 zł

2 Usługi Opiekuńcze - Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Umowa nr 
D.24.76.2017 z dnia 20.11.2017r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 917 559,00 zł

3 aneks nr 1/2018 z 11.01.2018 r. do umowy 
061/200064/SPO/2017/K o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej

NFZ - Małopolski Oddział 
Wojewódzki w Krakowie

1 700 580,00 zł

4 aneks nr 1/2018 z 11.01.2018 r. do umowy 
061/200064/OPH/2017/K o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka paliatywna i hospicyjna

NFZ - Małopolski Oddział 
Wojewódzki w Krakowie

259 152,00 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Ośrodek Szkoleniowo 
Rehabilitacyjny PCK Sp. z o.o.

3606772060000
0      

31-116 Kraków, ul. Studencka 19 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1

2 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie 6

3 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu 8

4 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie 3

5 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi 3

6 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie 9

7 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie 8

10 Wspieranie wykonywania 
zadań publicznych w zakresie 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży w 2018r.

na nowo odkrywamy historię 
Polski

Wojewoda Lubelski - Lubelski 
Kurator Oświaty

13 800,00 zł

11 Z kulturą za pan brat Z kulturą za pan brat Urząd Marszałkowski MCPS 20 000,00 zł

12 Ludzka niedola nie jest nam 
obojętna

Ludzka niedola nie jest nam 
obojętna

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 16 330,00 zł

13 Pudełko życia Pudełko życia Wojewoda Kujawsko-Pomorski 4 500,00 zł
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8 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie 12

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny Biuro 
Powiatowe w Jeleniej Górze

1

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny Biuro 
Powiatowe w Środzie Śląskiej

1

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny w Ciecierzynie 1

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Kontroli na Miejscu Podkarpacki Oddział 
Terenowy w Rzeszowie

2

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bielsku-Białej 1

14 Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna 1

15 Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 1

16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie 1

17 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze 1

18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 1

19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie 1

20 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 1

21 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 5

22 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1

23 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie 1

24 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej 2

25 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku 2

26 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce 1

27 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu 1

28 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 1

29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie 3

30 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 1

31 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 2

32 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 12

33 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej 2

34 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu 1

35 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 2

36 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 7

37 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie 2

38 Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 1

39 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 1

40 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 1

41 Kuratorium Oświaty w Lublinie 1

42 Kuratorium Oświaty w Katowicach 1

43 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej 1

44 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej 1

45 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 1

46 Urząd Marszałkowski w Olsztynie 1

47 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 1

48 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie 2

49 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce 1

50 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marzena JURCZAK
Dorota MAŁECKA
dn. 12.07.2019r.

Data wypełnienia sprawozdania

51 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 1

52 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1

53 Sąd Rejonowy w Chorzowie 1

54 Gmina Miejska Bolesławiec 1

55 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach 1

56 Gmina Trzebinia 1

57 Urząd Miasta Biłgoraj 1

58 Urząd Miasta Chełm 1

59 Urząd Miasta Nowy Sącz 2

60 Urząd Miasta Ciechanów 1

61 Urząd Miejski w Legionowie 1

62 Urząd Miejski w Suwałkach 1

63 Urząd Miasta Częstochowy 2

64 Urząd Miejski Gliwice 2

65 Urząd Miasta w Lublińcu 2

66 Urząd Miejski w Elblągu 1

67 Urząd Miejski w Koninie 4

68 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 1

69 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Biłgoraju 1

70 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie 2

71 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

72 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce 1

73 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu 1

74 Miejski Ośrodek Pomocy w Gdańsku 1

75 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie 1

76 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 1

77 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2

78 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 12

79 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 1

Druk: NIW-CRSO 24



Druk: NIW-CRSO 25


