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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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 Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, 
Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca oraz z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za granicą.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Kracik Prezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jarosław Piotr Cieszkiewicz Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Kazimierz Kornaus Wiceprezes PCK do 
30.09.2020, później 
Członek ZG PCK

TAK

Zbigniew Misiejuk Wiceprezes PCK od 
08.10.2020, Członek ZG 
PCK 01.01-07.10.202

TAK

Jerzy Bisek Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Marek Brodzki Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Jolanta Maria Chełmińska Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Jerzy Kotowicz Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Antoni Wojciech Olak Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Zdzisław Szczepan 
Martyniuk

Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Anna Bożena Zacharek Członek Zarządu 
Głównego PCK

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

Józefa Pers Przewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK

Jerzy Wacław Orłowski Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK

Henryk Zygmunt Śnieżek Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK

TAK

Piotr Jan Górnik Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK do 
12.09.2020

TAK

Andrzej Jurak Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK

TAK

Zbigniew Morzycki Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK od 
5.11.2020

NIE
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 CK i CP:
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Krajowy Zjazd PCK w czerwcu 2016 r. przyjął  „Strategię Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016-2020”, która wskazała 
następujące obszary priorytetowego działania: 
- przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom poszkodowanym,
-  rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym,
- promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,
- upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i 
poszanowania ludzkiej godności,
- wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej 
realizacji zadań statutowych.
Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż w 2020 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.
Obostrzenia związane ze  stanem epidemii spowodowały, że w 2020 roku nie odbył się Krajowy Zjazd PCK, w związku z czym nie 
przyjęto Strategii programowej na kolejne lata. Stowarzyszenie pracowało w oparciu o „Strategię Polskiego Czerwonego Krzyża 
na lata 2016-2020”, poszerzając zakres swej działalności o zadania związane z łagodzeniem skutków epidemii i  ograniczeniem 
jej zakresu.
W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym w 2020 r. 
cele statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża, jakim są ustalanie losów zaginionych, niesienie pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych lub katastrof, a także przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań przypadku wystąpienia klęsk i 
katastrof, realizowane były przez System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, który współtworzony jest przez 16 Grup 
Ratownictwa PCK,2 Grupy Ratownictwa Medycznego PCK oraz Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK. Grupy te skupiają w 
swoich szeregach ponad 400 Ratowników PCK, w tym: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, ratowników KPP oraz 
specjalistów z różnych dziedzin ratownictwa.
System Ratownictwa PCK realizuje powierzone zadania w oparciu ustawę z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym 
Krzyżu (Dz.U. Nr 41, poz. 276), Statut PCK zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz.U. Nr 
217, poz. 1284)   oraz w oparciu o Porozumienie w sprawie  zasad współdziałania Polskiego Czerwonego Krzyża z jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej, skupionymi w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zawarte z Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 sierpnia 2013 r., a także Porozumienie w sprawie zasad i zakresu współpracy w 
przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności z dnia 31 maja 1996 r. z Szefem Obrony Cywilnej Kraju. 
Dla realizacji tego typu zadań pomocne są również porozumienia Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie współdziałania w 
czasie niesienia pomocy ratowniczej i humanitarnej z podmiotami takimi jak Państwowa Straż Pożarna (Komendy Wojewódzkie 
PSP), Policja, Straż Graniczna czy też Obrona Cywilna.
Cel istnienia Systemu Ratownictwa PCK, tj. zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie jest osiągany poprzez 
podejmowanie działań na rzecz ochrony ludności i ratownictwa w czasie klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i o 
charakterze budowlanym i innym dzięki zapewnieniu pomocy medycznej i logistycznej udzielanej przez Polski Czerwony Krzyż. 
Grupy Ratownictwa PCK uzupełniają przestrzeń w działaniach ratowniczych, której nie są w stanie realizować standardowe 
jednostki PRM oparte o ambulanse typu S i P, wspierają podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w działaniach 
medycznych 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. 
Adresatami pomocy świadczonej przez Polski Czerwony Krzyż są obywatele Polski i przebywający na terenie kraju obcokrajowcy 
w sytuacji objęcia ich oddziaływaniem sytuacji nadzwyczajnej.
W roku 2020 w ramach Systemu Ratownictwa PCK zrealizowano:
- 8 szkoleń poruszających tematykę realizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną. W sumie w 
szkoleniach uczestniczyło ponad 200 ratowników z Grup Ratownictwa PCK z terenu całego kraju. W ramach warsztatów, 
teoretycznych i praktycznych, poruszano tematykę z bezpieczeństwa pracy na terenie katastrofy budowlanej, sposobów 
ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych, realizacji zadań przy niewystarczających zasobach osobowych i 
sprzętowych oraz kierowania działaniami ratowniczymi.
- 4 szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym.
W sumie w szkoleniach uczestniczyło ponad 280 ratowników. W ramach warsztatów, teoretycznych i praktycznych, poruszano 
tematykę z wykorzystania urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS, metod przeszukania terenu.
Priorytetem dla prowadzenia szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym jest 
zaangażowanie Grup Ratownictwa PCK w realizację działań poszukiwawczych. Od stycznia do grudnia 2020 roku jednostki 
Systemu Ratownictwa PCK były ponad 56 krotnie dysponowane przez Policję do tego typu działań. Powyższe działania są 
wynikiem faktycznego realizowania postanowień listu intencyjnego w sprawie woli ścisłej współpracy w zakresie współdziałania 
i wspomagania poprzez udostępnianie sił i środków będących do dyspozycji Polskiego Czerwonego Krzyża podczas działań 
poszukiwawczych prowadzonych przez Policję, w tym Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, 
którego Grupy Ratownictwa PCK są podmiotem.
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Rok 2020 był dla Systemu Ratownictwa PCK rokiem szczególnym ze względu na pandemię COVID-19 – ostrej zakaźnej choroby 
COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która postawiła przed Grupami Ratownictwa PCK dodatkowe 
wyzwania,
w postaci:
- wsparcia w organizacji oraz realizacji transportów z środkami ochrony osobistej,
- budowy oraz prowadzenia miejsc preselekcji pacjentów z podejrzeniem COVID-19,
- budowy oraz prowadzenia miejsc tymczasowego pobytu osób objętych kwarantanną,
- prowadzenie preselekcji pacjentów z podejrzeniem COVID-19 w placówkach szpitalnych,
- wsparcia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w realizacji zadań w zakresie pomocy medycznej poszkodowanych 
w tzw. izolowanych zdarzeniach medycznych zgłaszanych na numer alarmowy 112,
oraz ze względu na fale przetaczających się przez Polskę protestów różnych grup społecznych, które postawiły przed Grupami 
Ratownictwa PCK dodatkowe wyzwania w postaci bezstronnego zabezpieczenia medycznego tego typu wydarzeń.
Ponadto, każdy z oddziałów okręgowych, Komisja Programowa Pierwszej Pomocy oraz Koordynatorzy Okręgowi dostali 
możliwość korzystania z aplikacji Microsoft Teams, co umożliwiło prowadzenie bezpiecznych spotkań i dyskusji. 
Szkolenia prowadzone były w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz kontynuowano wdrażanie wytycznych 
Globalnego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, w formie i zakresie dostosowanym do wymogów stanu epidemii. 
Istotnym elementem upowszechniania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy są 
niewątpliwie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, które na stałe wpisały się w kalendarz działań Polskiego Czerwonego Krzyża 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Obostrzenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii spowodowały, że w 
oparciu o Uchwałę nr 533/2020 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 23 marca 2020 roku odstąpiono od 
organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Decyzja była podyktowana troską o 
zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób mających wziąć udział w wydarzeniu. Mistrzostwa zostaną wznowione po 
ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju.  
Zgodnie z Systemem szkoleń we wszystkich okręgach PCK działają koordynatorzy okręgowi pierwszej pomocy, którzy organizują 
- we współpracy z instruktorami pierwszej pomocy PCK - działalność szkoleniową dla firm i instytucji. W zależności od części 
kraju prowadzone są cykliczne kursy dla osób indywidualnie zgłaszających się do Polskiego Czerwonego Krzyża celem 
przeszkolenia z pierwszej pomocy. 
Koordynatorzy okręgowi standardowo w swoich obowiązkach mają za zadanie prowadzenie wizytacji podczas kursów oraz 
organizowanie spotkań instruktorskich jak i warsztatów dla podległych instruktorów. Biorąc pod uwagę okoliczności 
epidemiologiczne, zadania te ze względów bezpieczeństwa były wykonywane w ograniczonym zakresie. 
Na terenie kraju w 2020 roku działało  321 instruktorów pierwszej pomocy, spośród których 125 prowadziło działalność 
szkoleniową. Wśród pomocy dydaktycznych instruktorzy dysponowali fantomami: typ „dorosły” - 334, typ „dziecko” -137 (w 
tym typ „AED” 79) oraz 83 laptopami i 73 rzutnikami multimedialnymi.
Na bieżąco prowadzono także działania związane z przedłużaniem uprawnień Instruktorom Pierwszej Pomocy PCK. W roku 
2020 na wniosek zarządów oddziałów okręgowych PCK uprawnienia przedłużono 41 osobom, nie przedłużono 14 osobom. 
Nadano uprawnienia 23 nowym instruktorom. Kontynuowano wydawanie nowych legitymacji instruktorom. Legitymacje,w 
formacie karty kredytowej, zawierają: zdjęcie, imię i nazwisko instruktora, numer uprawnień, datę uzyskania uprawnień oraz 
datę ich ważności. Legitymacje wydawane są wszystkim nowym instruktorom oraz instruktorom, którym przedłużane są 
uprawnienia, bądź zgłoszą zagubienie lub zniszczenie dotychczasowej legitymacji.
W 2020 roku komisja programowa PP działa w składzie: 
- Marek Brodzki
- Dawid Drożdż
- Tomasz Klimczyk
- Danuta Lewandowska
- Magdalena Michułka - Kuraś
- Michał Siemiński – przewodniczący komisji
- Piotr Skura
- Magdalena Stefańska
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkania komisji odbywały się drogą elektroniczną, a  prowadzenie kursów było bardzo 
ograniczone.
Ogółem wydano:
- 1.068 szt. zaświadczeń do kursu podstawowego (z certyfikatem),
- 1.490 szt. zaświadczeń do kursu elementarnego,
- 380 szt. zaświadczeń uczniowskich – wydawanych zarządom okręgowym PCK nieodpłatnie,
- 775 szt. zaświadczeń do kursu bazowego - wydawanych zarządom okręgowym PCK nieodpłatnie,
- 600 szt. zaświadczeń ogólnych do innych kursów - wydawanych zarządom okręgowym PCK nieodpłatnie.

-  Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym.
Obszar priorytetowy, w którym wytyczone zostały 2 cele strategiczne: poprawa sytuacji bytowej  osób  potrzebujących  oraz  
przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  jednostek i grup. W 2020 r. Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w 
formie paczek żywnościowych, odzieży, zapomóg pieniężnych, itp. 147.035 osobom, w tym:
- 83.653 kobietom,
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- 13.529 osobom niepełnosprawnym,
- 28.525 osobom w wieku emerytalnym (60+),
- 13.932 osobom niesamodzielnym, przewlekle lub nieuleczalnie chorym,
- 2.909 bezdomnym,
- 285 ofiarom przemocy,
- 9.639 bezrobotnym,
- 61.729 osobom ubogim,
- 470 wychodzącym z uzależnień oraz członkom ich rodzin,
- 121 zwolnionym z zakładów karnych
- 3.791 samotnie wychowującym dzieci,
- 25.026 dzieciom i młodzieży, w tym 1.965 ze środowisk zagrożonych,
- 2.083 innym osobom – 1.803 służby medyczne, siostry PCK, 280 rodziny wielodzietne.
Wśród osób korzystających z pomocy doraźnej w 2020 r. przynajmniej dwa razy w roku  skorzystało 74.415 osób, w tym 41.476 
kobiet.  Oddziały  okręgowe i rejonowe w 2020 r.  wydatkowały na pomoc doraźną 13.111.435,81 zł natomiast Polski Czerwony 
Krzyż w roku sprawozdawczym prowadził 72 magazyny pomocy doraźnej.
W 2020 r. Polski Czerwony Krzyż prowadził 81 punktów opieki, podpisano 166 umów z samorządami na opiekę nad chorymi w 
domu. Ogółem opieką objęto 15.070 osób, w tym opiekę nad 451 osobami sfinansowano  ze  środków  własnych  
Stowarzyszenia.  Pomocą  sąsiedzką  objęto  26 osób (w tym 13 kobiet). Usługi opiekuńcze świadczyły 5.362 siostry/opiekunki 
PCK. Należy podkreślić,  że zakres prowadzonych usług opiekuńczych zależy od wygranych przetargów, czy uzyskanych dotacji i 
podpisanych umów na realizację tego zadania.  
Polski Czerwony Krzyż w 2020 r. prowadził 86 różnego rodzaju ośrodków opiekuńczych, dysponujących 2.675 miejscami, w 
ciągu roku skorzystało z nich 5.136 osób – 4.047 osób w ramach działalności nieodpłatnej, 1.068 w ramach działalności 
gospodarczej, a 21 w ramach działalności odpłatnej. W skali całego Stowarzyszenia średni koszt utrzymania placówki w 
przeliczeniu na jednego podopiecznego dziennie wyniósł 27,29 zł.
W roku sprawozdawczym Polski Czerwony Krzyż prowadził działania w zakresie dożywiania osób z rodzin w najtrudniejszej 
sytuacji losowej. Realizowano je w 99 placówkach (stołówkach, jadłodajniach, szkołach, ośrodkach opiekuńczych etc.). W 
ramach tych działań wydano 334.020 posiłków, z których skorzystało 4.379 osób, w tym dzieci i  młodzież – 2.368. Łącznie na 
organizację dożywiania Polski Czerwony Krzyż wydatkował w roku 2020 1.040.672,23  zł, z tego ze środków własnych 
Stowarzyszenia - 281.773,67 zł.
Kontynuowano  prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 – okres realizacji obejmował rok 
2019 i 2020. Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest on 
realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz KOWR we współpracy z organizacjami partnerskimi 
czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym tj. Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritas 
Polska, Federacją Polskich Banków Żywności oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Zadaniem Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 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. 
Celem realizowanego w 2019/2020 r. podprogramu 2019 było dostarczenie osobom najbardziej potrzebującym pomocy 
żywnościowej w formie paczek składających się z 21 rodzajów artykułów spożywczych, m.in. makaronu, ryżu białego czy szynki 
wieprzowej. Odbiorcami końcowymi w Podprogramie 2019 były przede wszystkim osoby i rodziny podlegające deprywacji 
materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, 
kwalifikowały właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Samodzielnie przez organizacje uczestniczące w 
programie zakwalifikowane do pomocy były jedynie osoby bezdomne. W Podprogramie 2019 artykuły żywnościowe zostały 
dostarczone do 13 magazynów PCK w województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, 
zachodniopomorskim, łódzkim, lubelskim i lubuskim. Żywność była dystrybuowana za pośrednictwem: 
- Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK 
- Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK 
Łącznie Polski Czerwony Krzyż rozdysponował żywność o masie 5.886 tysięcy ton o wartości 24.853.931,85 zł, wydając 593.552 
paczki żywnościowe dla 96.579 osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej, w tym ponad 24.000 stanowiły 
dzieci poniżej 15 roku życia. 
W ramach Podprogramu 2019 realizowane były działania w ramach środków towarzyszących, które miały na celu wzmacnianie 
samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: 
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, 
pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, 
- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu 
żywności, 
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- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego 
prowadzenia gospodarstwa domowego,
z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). 
Program „Żółty Talerz” realizowany był od września 2019 roku dla  uczniów z województw: łódzkiego, małopolskiego, 
mazowieckiego i opolskiego. Programem zostało objętych 1.864 uczniów z piętnastu szkół, wydano 94.968 ciepłych i 21.060 
zimnych posiłków - łącznie 116.028. Ponadto w związku z zamknięciem szkół spowodowanym pandemią koronawirusa, 
przygotowane zostały w kwietniu 654 paczki dla uczniów z województw: łódzkiego, małopolskiego i opolskiego. Wsparciem tym 
objęto dzieci, dla których szkolny posiłek był właściwie jedynym posiłkiem w ciągu dnia. W szkołach prowadzone były zajęcia na 
temat zdrowego odżywiania w oparciu o piramidę żywienia i aktywność fizyczną, która została omówiona w czasie zajęć 
profilaktycznych. 
Stałym celem realizacji projektu jest poprawa, jakości i kaloryczności obiadóww stołówkach. Program zapewnia posiłki 
pełnowartościowe przygotowane z odpowiednich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach zgodnie z 
wprowadzoną
i obowiązującą listą produktów Żółtego Talerza. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, od 12 marca 2020 r. zostały 
zawieszone zajęcia edukacyjne w szkołach. Dzięki decyzji Kulczyk Foundation, która wyraziła zgodę na kontynuację programu w 
formie przekazywania najbardziej potrzebującym dzieciom paczek żywnościowych, część szkół kontynuowała program w tym 
kształcie.

Osiągnięte cele: Na poprawę jakości i intensywności odżywiania ma niewątpliwie wpływ urozmaicona oferta firm 
cateringowych przygotowujących posiłki zgodnie z listą produktów Żółtego Talerza. Zostały wprowadzone owoce świeże i 
warzywa. Dzięki programowi i konsultacji z rodzicami został wprowadzony dodatkowy posiłek – podwieczorek, który stanowi 
znaczące wzbogacenie diety dzieci, które są w Placówce do późnych godzin popołudniowych. Dzieci otrzymują jogurty, serki, 
kanapki z pieczywa wieloziarnistego z wędliną, sałatą, pomidorem, ogórkiem, rybą lub serem.
W bieżącej edycji rodzice bardzo chętnie włączali się w działania towarzyszące programowi. Dodatkowo w jednej z szkół, która 
współpracuje z firmą „JUNIOR”, dzieci otrzymywały porcję mleka.  Uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez dietetyka, 
organizowały pikniki przekazując owoce i warzywa ze swoich upraw. Dary te podczas samego festynu pełniły rolę dekoracji, a 
następnie posłużyły dzieciom, jako produkty do przyrządzania zdrowych posiłków. Koordynator z kilkoma rodzicami 
zorganizował wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego i przetwórni mleczarskiej.W szkołach na korytarzu w widocznym 
miejscu ustawiony jest baner oraz tablice informacyjne promujące program oraz zdjęcia uczniów z różnych działań 
podejmowanych
w każdym miesiącu. Również na stronach internetowych placówek są umieszczane comiesięczne informacje na temat zajęć o 
zdrowym odżywianiu. W  stołówkach  na stolikach  na stałe rozłożone są  kolorowe podkładki otrzymane od Fundacji, na 
których uczniowie spożywają codzienne posiłki, natomiast  plakaty informacyjne otrzymane od Fundacji podnoszą świadomość 
otoczenia uczniów, rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania

-  Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie to w Polskim Czerwonym 
Krzyżu jedna z priorytetowych dziedzin działalności statutowej. Programy z  tego  zakresu  są  realizowane  przede  wszystkim 
w  środowisku dziecięco-młodzieżowym, w którym w 2020 r. zorganizowano w sumie 2.075 konkursów, szkoleń, pogadanek, 
prelekcji  i  innych  form  o  tematyce  prozdrowotnej z   udziałem  71.473  uczestników.  W środowisku dorosłych w 149 akcjach 
prozdrowotnych uczestniczyło 6.000 osób. Liczby te wykazują kilu- a nawet kilkunastokrotne spadki w porównaniu z latami 
poprzednimi. Dla przykładu w roku 2019 w środowisku dziecięcymi młodzieżowym liczba akcji wymienionych powyżej wyniosła 
8.028, a liczba ich uczestników 228.347, zaś w środowisku dorosłych w 707 akcjach uczestniczyło 71.067 osób. Ta, jakże 
znacząca różnica, wynika z ograniczeń stanu epidemii.
Niezmiennie od lat dużą popularnością cieszy się Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – w roku szkolnym 2019/2020 r. 
zorganizowana została po raz 28. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem realizowana była w dwóch grupach wiekowych: 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ogółem w konkursie na etapie szkolnym wzięło udział 22.517 uczniów z 
1.099 szkół. W przeprowadzenie XXVIII edycji Olimpiady włączyła się większość Oddziałów Rejonowych oraz wszystkie Oddziały 
Okręgowe PCK, a dwa pierwsze etapy (szkolny i rejonowy) przebiegły bez problemów. Sytuacja epidemiczna – jak w wielu 
innych wypadkach – wymusiła na organizatorach przerwanie rozpoczętej edycji Olimpiady. Etap okręgowy i finał ogólnopolski 
nie odbyły się.
W ramach działalności prozdrowotnej, niezwykle istotna jest profilaktyka przeciwdziałająca szerzeniu się epidemii różnych 
chorób. Wśród nich szczególną uwagę poświęca się profilaktyce HIV/AIDS, biorąc pod uwagę zarówno niebezpieczeństwa 
wynikające z niedostatecznej wiedzy „statystycznego Polaka” w tym zakresie, jak i wciąż niepokojące statystyki. 
W 2020 r. w całym kraju przeprowadzono 281 szkoleń z zakresu HIV/AIDS,
z udziałem 5.584 uczestników, z czego 264 szkolenia przeprowadzono w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych z udziałem 5.382 uczniów. 
Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane także w trakcie letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży organizowanego przez oddziały okręgowe i rejonowe PCK. W 2020 r. 275 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 7 
turnusach kolonii socjalnych, obozach szkoleniowych oraz 213 w 7 turnusach półkolonii. W tymże roku nie zorganizowano 
kolonii zdrowotnych ani obozów integracyjno-kontaktowych.
W 2020 r. Biuro Zarządu Głównego PCK koordynowało następujące programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży:
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- „Dbam o swoje zdrowie”- dotyczący zdrowego odżywiania się dla przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej. Celem 
programu było wzmocnienie procesu edukacji i wychowania dzieci poprzez kampanię informacyjną oraz promocje działań 
związanych z właściwym odżywianiem. W 2020 r.  w programie uczestniczyło 59 placówek  oraz  3.114 dzieci, w tym w 11 
przedszkolach 367 dzieci, w 47 szkołach podstawowych 2.735 uczniów i  w jednej „innej placówce” 12 uczestników;
- „Ratowniczek  pomaga  Ci  pomagać”  –  dotyczący  nauki  pierwszej  pomocy dla klas I i II, III i IV szkoły podstawowej. 
Uczestniczyło 1.429 dzieci w 61 placówkach;
- „Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – program realizowano w 77  placówkach, z udziałem 2.286 dzieci.
Ponadto realizowano programy:
„Dziel Się Uśmiechem”. Od 2013 r. Polski Czerwony Krzyż jest współorganizatorem programu edukacyjnego - realizowanego z 
firmą Wrigley  Poland Sp. z o.o. (dawniej „Chroń Dziecięce Uśmiechy”). 
W 2020 roku zakończono 7 i rozpoczęto  8 edycję programu. Działania w szkołach były wyjątkowo trudne ze względu na kolejne 
obostrzenia epidemiologiczne i  zamykanie szkół. Mimo to udało się zakończyć 7 edycję i zrealizować działania w szkole w 
prawie 100 %. Kolejna, 8 edycja trwała przez cały rok szkolny 2020/2021, i była przeprowadzona w nieco okrojonej formie, tzn. 
nauczyciel musi zrealizować min. 3 z 7 lekcji, aby uznać program za zrealizowany. Z zajęciami edukacyjnymi na temat 
prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej w każdej edycji docieramy do 100 000 uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. 
Dodatkowo wszystkie dzieci, które wzięły udział w programie otrzymały wyjątkowe zestawy do pielęgnacji zębów w postaci 
szczoteczki do mycia zębów, pasty oraz gumy. 
Program edukacyjno-profilaktyczny „Dziel Się Uśmiechem” ma na celu nauczyć dzieci w wieku 5-13 lat dbania o higienę jamy 
ustnej, która jest ważnym elementem walki z próchnicą.   
Poprzez realizację programu chcemy realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce, gdzie od lat utrzymuje 
się jeden z najwyższych w Europie poziomów tej choroby wśród dzieci. 

- Drogowe ABC  ( współpraca z partnerem Circle K)to program, który przede wszystkim wspiera placówki przedszkolne w 
zakresie edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Celem programu jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) w 
zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach programu najmłodsi poprzez połączenie nauki i zabawy zdobędą 
użyteczne informacje na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, ale także bezpiecznej jazdy w foteliku, na rowerze, czy 
hulajnodze, zawsze pamiętając o kasku, czy konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych celów 
programu będzie także upowszechnianie znajomości numerów alarmowych wśród dzieci oraz zaznajamianie w przyjazny 
sposób z podstawami udzielania pierwszej pomocy. 
Mimo pandemii 2 edycja programu „Drogowe ABC” została zrealizowana przez prawie 100% przedszkoli, które zgłosiły się do 
programu. W zajęciach edukacyjnych wspólnie z misiem Cyrylem wzięło udział 23 326 przedszkolaków z 328 przedszkoli z całej 
Polski.

W 2020 r. w Stowarzyszeniu działały 893 Kluby HDK PCK zrzeszające 23.576 członków PCK (w tym 5.043 kobiety) i 27.229 
wolontariuszy (w tym 7.487 kobiet), którzy oddali 89.019,52 litrów krwi, co stanowi 18,38% ogólnie pobranej krwi od dawców 
honorowych.
Liczba hdk w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła 2.166 członków i 3.753 wolontariuszy.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 2.224 
rożnego rodzaju akcje,  imprezy itp., połączone z poborem krwi, w tym:

- XVII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2019/2020: 
pozyskano łącznie 6 013,264 litrów krwi od 8.486 uczniów i 3.641 studentów. W 14. Ponadto  udział wzięły 132 szkoły 
ponadgimnazjalne i - pomaturalne oraz 8 uczelni wyższych. 
- XV edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym   Związku   Ochotniczych   Straży   Pożarnych   Rzeczypospolitej   Polskiej. Do 
XV edycji Programu przystąpiło 8 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 69 Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 833 strażaków 
oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2020 roku. W efekcie realizacji Programu od 2 stycznia do 14 
grudnia 2020 r. w 4 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 
1.174,450 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano 30.146 Odznaki i Tytuły Honorowe oraz 
wydano1 358 duplikatów legitymacji ZHDK.

„Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”, obchodzone każdego roku w listopadzie, to okazja, by 
najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczyć odznaczenia państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, Wyróżnienia „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne formy 
podziękowania za Ich bezinteresowny „dar serca” oraz zaangażowanie w promocję i  rozwój honorowego krwiodawstwa. W 
związku ze stanem epidemii w roku sprawozdawczym uroczystości z tej okazji ograniczono zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami. 
W 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz 
honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:
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- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1
- Złoty Krzyż Zasługi – 29
- Srebrny Krzyż Zasługi – 20
- Brązowy Krzyż Zasługi – 13

Ponadto Komisja Zarządu Głównego zweryfikowała wnioski o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”, nadesłane z oddziałów okręgowych i przez Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. 1.072 krwiodawców  zostało 
wyróżnionych  przez Ministra Zdrowia Odznaką tym zaszczytnym tytułem i Odznaką. 

Kapituła „Kryształowego Serca” rozpatrzyła 71 wniosków i przyznała to wyróżnienie 55 zasłużonym honorowym dawcom krwi i 
innym osobom zaangażowanym w rozwój idei honorowego krwiodawstwa.

Ograniczenia związane ze stanem epidemii spowodowały, iż tradycyjne, ogólnopolskie imprezy integracyjno-promocyjne jak: 
Rajd „Czerwona Róża” czy Rajd Samochodowy HDK PCK Sława zostały odwołane – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

- Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca należy do najważniejszych 
zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach realizacji zadań z tego zakresu:
- Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka – w 2019 roku prowadzono nabór prac do XXIII edycji Konkursu w czterech 
kategoriach: podyplomowej, licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej. Konkursu został rozstrzygnięty w sierpniu 2020, 
ogłoszono kolejną edycję na stronie internetowej i Facebooku.
- Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy ZG PCK – odbyło się jedno posiedzenie Komisji. 
Kwestiami omawianymi podczas obrad Komisji, były Polska Szkoła MPH w Radziejowicach, Konkurs im. prof. R. Bierzanka, a 
także publikacja Komisji dotycząca prawa humanitarnego w konwencji „odpowiadamy na twoje pytania”. Przewodniczący oraz 
pracownicy Działu podjęli się redakcji publikacji. W związku z sytuacją epidemiczną i zagrożeniem COVID-19 podjęto decyzję o 
odwołaniu kolejnej edycji Polskiej Szkoły MPH w Radziejowicach. Rozważano zorganizowanie Szkoły w formacie on-line w roku 
2021.
- Komisja Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża – na szczeblu centralnym podjęto kilkadziesiąt interwencji i konsultacji 
wewnątrzorganizacyjnych. Przewodnicząca Komisji wygłosiła kilka wykładów z zakresu ochrony znaku CK dla słuchaczy służb 
mundurowych. 
- Międzyresortowa Komisja do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego − przedstawiciele PCK uczestniczyli w 
cyklicznych spotkaniach Komisji, sprawozdając wykonanie zobowiązań humanitarnych. Udostępniono Raport Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych dot. Implementacji MPH w Polsce, do którego Dział opracował wkład po stronie PCK. Dokument stanowi 
podsumowanie działań polskich organów administracji publicznej, instytucji publicznych i Polskiego Czerwonego Krzyża
w latach 2015-2018 i zawiera informacje o działaniach w zakresie wdrażania
i upowszechnienia międzynarodowego prawa humanitarnego, jak również omówienie zmian oraz nowych przedsięwzięć 
podejmowanych przez Polskę na forum krajowym i międzynarodowym. Podjęto także nowe wyzwanie dotyczące stanowiska w 
zakresie użycia broni autonomicznej.
- Wykłady/szkolenia/wydawnictwa – pracownicy Działu wzięli udział w zajęciach z zakresu MPH prowadzonych na wydziale 
prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz przeprowadzili wykłady w ramach szkoleń dla żołnierzy/podoficerów organizowanych 
przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
- Biblioteka MPH – w ciągu 2020 r. Ośrodek Upowszechniania MPH udostępniał zbiory Biblioteki MPH nauczycielom, 
studentom, uczniom i innym pasjonatom tematyki humanitarnej. Korzystali oni z zasobów bibliotecznych na miejscu, bądź 
wypożyczali książki na zewnątrz. Bibliotekę zmodernizowano, a dzięki uprzejmości MKCK, Federacji i kilku zaprzyjaźnionych 
wydawnictw krajowych napłynęły do niej nowe publikacje, które przeznaczono na nagrody w konkursie im. prof. R. Bierzanka. 
Niestety z uwagi na pandemię, korzystających z Biblioteki było znacznie mniej niż w latach poprzednich.
- Odkrywamy Prawo Humanitarne – zwrócono się z prośbą do MEN o zwiększenie dofinansowania kursu OPH on-line aby 
wydłużyć dostęp do kursu, zaktualizować treść, wzmocnić działania promocyjne i dotrzeć do większej liczby odbiorców. 
Wniosek został odrzucony, a przyznana dotacja w kwocie 5000 zł brutto pozwoliła na przeprowadzenie 1 edycji kursu on-line. 
W edycji wzięło udział 69 osób, a 38 ukończyło ją z wynikiem pozytywnym.
- Publikacja – wykonano dodruk publikacji w formie zeszytów naukowych „Międzynarodowe Prawo Humanitarne – 
odpowiadamy na twoje pytania. Kompendium dla słuchaczy Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”. 
Autorami są członkowie Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, a redakcji podjął się dr 
Marcin Marcinko wraz z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą. Przeprowadzono dystrybucję publikacji pośród 
organizacji i instytucji partnerskich. 
-Utrzymywano stały kontakt i uczestnictwo w pracach European Legal Supporters Group. W 2020 roku dedykowane one były 
wypełnianiu postanowień rezolucji humanitarnych przyjętych podczas ostatnich sesji statutowe Ruchu. W 2020 roku spotkania 
odbywały się w formacie on-line.
- Utrzymywano kontakty partnerskie ze stowarzyszeniami krajowymi w ramach sieci Anti-Trafficking Network poświęcone 
tematyce handlu ludźmi. 

Polski Czerwony Krzyż prowadzi – na zlecenie Państwa – Krajowe Biuro Informacji i  Poszukiwań przewidziane w Konwencjach 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 9



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 okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.do Biura wpłynęła korespondencja z kraju i z zagranicy w ilości   –  6 218 w tym pisma 
dotyczące 8 174 osób w sprawach:
- poszukiwania rodzin –   196
- wydania zaświadczeń, potwierdzających losy wojenne –  1 149
- poszukiwania mogił wojennych –  4 456
- korespondencja różna – 2 373
Liczba spraw  rozpoczętych wyniosła:  4 338
Liczba spraw zakończonych wyniosła:  2 517
 
- poszukiwania rozpoczęte, oczekujące na ostateczny wynik  –  1 194
- wystąpienia o uzyskanie dokumentów  –  8
- korespondencja w sprawach poszukiwań grobów wojennych i prowadzonych ekshumacji – 3 136

 - poszukiwania z wynikiem pozytywnym –  103
- poszukiwania z wynikiem negatywnym – 280
- zaświadczenia pozytywne – 448
- zaświadczenie negatywne – 653
- ustalenie miejsca pochowania (żołnierzy i cywilnych ofiar wojny) – 582
- informacja o negatywnym wyniku poszukiwań grobów wojennych –  443
- mesaże – 8
- korespondencja różna, krajowa i zagraniczna – 1 379

pozostałe działania:
- zarejestrowano 72 nowych imiennych dokumentów uzyskanych z archiwów krajowych i zagranicznych,
- wprowadzono do bazy danych 16 856 oryginalnych, imiennych dokumentów dot. ofiar wojny,
- zeskanowano 14 080 dokumentów,
- przyjęto 286 interesantów,
- wykonano 106 kwerend dot. 557 miejscowości 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 31-12-2020 r. Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań wykonywało swoje 
podstawowe zadania, tj.:
- poszukiwanie osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, 
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz 
dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań,
- poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą,
- udział w ekshumacjach ofiar wojny,
- poszukiwania ze względów humanitarnych prowadzone na wniosek najbliższych członków rodziny,
- przekazywanie mesaży czerwonokrzyskich (wiadomości rodzinnych) od i do osób przebywających w krajach objętych 
konfliktem zbrojnym, 
- przyjmowanie interesantów i udzielanie szczegółowych wyjaśnień w zakresie poszukiwania rodzin i potwierdzania losów 
wojennych. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 od połowy marca 2020 roku Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań 
wprowadziło  ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, wnioski o poszukiwanie czy wydanie zaświadczenia można było 
złożyć drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną a udzielanie szczegółowych wyjaśnień w zakresie poszukiwania rodzin i 
potwierdzania losów wojennych odbywało się  przede wszystkim telefonicznie lub e-mailowo.Z chwilą wybuchu pandemii SARS-
CoV-2 w Polsce Biuro rozpoczęło prace związane
z zapobieganiem utraty więzi rodzinnych. We współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża stworzono 
grafiki mające na celu edukowanie i  promowanie/podpowiadanie rozwiązań dla osób objętych nadzorem 
epidemiologicznym,w kwarantannie lub mających samotnych  krewnych mieszkających w znacznym oddaleniu lub w innych 
krajach, w których pandemia miała znacznie gorszy przebieg niż w Polsce. Grafiki te zostały umieszczone na stronach PCK, w 
mediach społecznościowych oraz zostały rozesłane do oddziałów PCK w celu rozpowszechniania ich wśród beneficjentów 
Stowarzyszenia.
Działalność służąca kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką i poszanowanie ludzkiej godności 
skierowana jest głównie do środowisk dziecięco-młodzieżowych. Projekty z tego zakresu realizowane są w kołach szkolnych, 
akademickich, Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, a za ich pośrednictwem w możliwie szerokich środowiskach 
lokalnych. W 2020 r.  działały:
- 1.154 koła szkolne i akademickie oraz 25 Grup SIM zrzeszające łącznie 18.9755 członków i  9.690 wolontariuszy,
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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

511200

1629

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- 432 kluby „Wiewiórka” organizowane w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych, liczące 13.151 członków.
Sytuacja, jak zaistniała w naszym kraju w początkach 2020 r., sprawiła, że w trybie pilnym należało dostosować priorytety 
działań pomocowych. Na pierwszy plan wysunęła się Akcja „Razem w walce z koronawirusem” . PCK pod hasłem: „Razem w 
walce z koronawisrusem”. Na początek przygotowaliśmy grafiki i materiały edukacyjne na temat tego, jak się chronić przed 
wirusem, uruchomiona została zbiórka PayU. Przystąpiono  do pozyskania partnerów finansowych dzięki którym udało nam się 
pozyskać środki na:
- zakup środków ochronnych w postaci maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Od niemal pierwszych tygodni pandemii 
cała organizacja (siostry PCK, ratownicy, pracownicy i wolontariusze) została zaopatrzona w sprzęt ochronny. Udało się zakupić 
ponad 6.569 pudełek rękawiczek jednorazowych (656.900 rękawiczek), 15.300 litrów butelek płynu do dezynfekcji, 187.750 
maseczek higienicznych, 33.000 maseczek wielorazowych bawełnianych oraz 5.000 maseczek typu FFP2.
- zakup sprzętu i dodatkowych środków ochronnych dla Grup Ratownictwa PCK,
- budowę 4 punktów tymczasowego pobytu dla chorych na Covid-19 (Koszalin, Warszawa, Wrocław i Lublin),
- przygotowanie 17.219 paczek dla seniorów, rodzin z dziećmi, samotnych rodziców osób chorych i przebywających w izolacji
Dodatkowo nawiązano  stałą współpracę z producentem płynu do dezynfekcji, który został nam przekazany w ramach 
darowizny w ilości 3.330 litrów. Partner użyczył  19 samochodów, które OO PCK wykorzystywały do rozwożenia darów i 
wsparcia. DPIPD pozyskał środki chemiczne, kosmetyki i art. spożywcze w ilości 398  palet – (ponad 4,8 tony produktów). 
Powyższy opis przedstawia działania podejmowane w  Stowarzyszeniu w 2020 r. Jednakże ze zrozumiałych względów ( 
ograniczenia w liczbie znaków)  nie są to wszystkie inicjatywy, jakie w codziennej pracy  podejmuje i realizuje Polski Czerwony 
Krzyż. Szczegóły opisujące działalność PCK znajdują się w  sprawozdaniu  programowo-organizacyjnym Stowarzyszenia  w 2020 
roku, będącym podstawą przygotowania  powyższego opisu.

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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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

W 2020 roku PCK kierował pomoc socjalną do 
osób w trudnej sytuacji materialnej, 
bezdomnych, niepełnosprawnych, ofiar 
przemocy czy wychodzących z uzależnień i ich 
rodzin. Pomoc doraźną organizował w formie 
paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych, 
odzieży czy lekarstw. Pomoc żywnościowa była 
realizowana w ramach POPŻ Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD), programu „Żółty Talerz”  oraz akcji 
„Godne Dzieciństwo”. PCK prowadził akcję 
pomocową ph. „Razem w walce z 
koronawirusem” w ramach której pozyskał 
środki na zakup artykułów higieny osobistej oraz 
środków ochronnych przeznaczonych do 
przeciwdziałania skutkom COVID-19, tj. maseczki 
i przyłbice, rękawice jednorazowe, środki 
dezynfekcyjne czy odzież ochronna. W ramach 
akcji budowano punkty tymczasowego pobytu 
dla chorych na COVID-19 oraz przygotowano 
paczki dla seniorów, rodzin z dziećmi, 
samotnych rodziców, osób chorych i 
przebywających w izolacji. W roku 
sprawozdawczym stowarzyszenie przekazywało i 
wypożyczało nieodpłatnie osobom 
niepełnosprawnym sprzęt rehabilitacyjny. W 
2020 roku PCK prowadził działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym prowadząc Kluby 
Seniora PCK. Ponadto prowadził świetlice 
środowiskowe oraz placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, w których zapewniano opiekę, 
pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań.

88.99.Z 131 748,73 zł
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2 ochrona i promocja zdrowia

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Upowszechnianie i promocja honorowego 
oddawania krwi w środowiskach: 
młodzieżowym, osób dorosłych i grup 
zawodowych. Polski Czerwony Krzyż 
organizował konkursy plastyczne, prelekcje i 
pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz otwarte 
akcje krwi, podczas których propagował ideę 
honorowego krwiodawstwa i transplantologii 
szpiku kostnego wśród społeczności lokalnej. 
Realizował program „Młoda Krew Ratuje Życie” 
wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz 
„Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – 
Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.  W 2020 roku 
PCK prowadził zadanie wymienione w art. 6 ust. 
6-8 ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie 
wydawania odznaki honorowej „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi”. 
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym 
realizowało programy promujące zdrowie i 
zdrowy styl życia, upowszechniające aktywność 
fizyczną, ochronę środowiska, przeciwdziałające 
uzależnieniom i patologiom. Polski Czerwony 
Krzyż realizował m.in. program w zakresie 
promocji higieny jamy ustnej pn. „Dziel się 
Uśmiechem”. W 2020 roku działania w szkołach 
były wyjątkowo trudne ze względu na 
obostrzenia epidemiologiczne i zamykanie szkół. 
Sytuacja wymusiła przerwanie rozpoczętej XXVIII 
edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

Opracowywanie i druk materiałów 
promocyjnych dot. prowadzonych projektów 
oraz inauguracji obchodów 100-lecia Młodzieży 
PCK.

86.90.E 76 467,22 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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Upowszechnianie podstawowych zasad i 
wartości humanitarnych, Międzynarodowego 
Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca, międzynarodowego prawa 
humanitarnego, kształtowanie postaw tolerancji 
i poszanowania ludzkiej godności poprzez 
organizację szkoleń, seminariów, konkursów czy 
olimpiad.
W 2020 roku Polski Czerwony Krzyż organizował 
szkolenia dla Sióstr PCK oraz instruktorów, 
szkolenia i pokazy z udzielania pierwszej 
pomocy, prowadził działania edukacyjne dot. 
bezpieczeństwa komunikacyjnego (program 
„Drogowe ABC”, "Bezpieczny patrol"). 
Realizował programy edukacyjne promujące 
zdrowy styl życia ("Superwiewiórka - 
Przyjaciółka Oli i Kuby", "Dbam o swoje 
zdrowie") oraz z zakresu pierwszej pomocy 
(„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”, „Ratuj! 
Pierwsza pomoc daje życie”). 
Ratownictwo i ochrona ludności. Stowarzyszenie 
realizowało we współpracy z firmą Kingfischer 
projekt „Bądź bezpieczny z PCK”, którego celem 
jest przygotowanie społeczeństwa na wypadek 
klęsk i katastrof i reagowanie na nie. W ramach 
2 edycji kontynuowano działania wokół projektu 
„Bądź bezpieczny, przygotuj się na wypadek”. 
W 2020 roku Stowarzyszenie prowadziło 
magazyny interwencyjne, zakupiono dla Grup 
Ratownictwa PCK koce będące uzupełnieniem 
zestawów dla osób z terenów zagrożonych 
powodziami oraz skrzynki na narzędzia 
zawierające kalosze, pochodnie, łopaty, wiadra 
itp. 
Promocja i organizacja wolontariatu.

85.59.B 21 935,80 zł
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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

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 2020 roku realizował 
program „Samodzielni – usługi opiekuńcze 
dla osób potrzebujących wsparcia” 
skierowany do osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych. Celem programu 
była poprawa jakości życia osób 
niesamodzielnych oraz pomoc członkom ich 
rodzin w sprawowaniu opieki poprzez 
zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w lokalnej społeczności. W 
ramach projektu wsparciem objęte zostały 
53 osoby niesamodzielne i 10 członków ich 
rodzin.

88.99.Z 0,00 zł

2

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 Ostrołęce prowadził Dom Pomocy 
Społecznej, który w 2020 roku świadczył 
całodobową opiekę nad 19 mieszkańcami. 
Podopieczni mieli zapewnioną opiekę 
lekarza rodzinnego i opiekę pielęgniarską. 
Oprócz zapewnienia pomocy w 
podstawowych czynnościach życiowych 
prowadzono terapię zajęciową głównie 
utrzymującą dotychczasową sprawność 
ruchową (poprzez rehabilitację), jak 
również wzmacniającą stan psychiczny 
mieszkańców (poprzez działania 
wspierające osoby nowoprzyjęte czy 
mobilizowanie i pomoc w utrzymaniu 
kontaktów z rodziną). Opieka działała w 
oparciu o indywidualny plan wsparcia 
mieszkańca, a aktywizacja uzależniona była 
od indywidualnych cech podopiecznych, tj. 
wiek, zainteresowania, stan psychiczny czy 
samopoczucie. W placówce organizowano 
imieniny i urodziny mieszkańców oraz inne 
uroczystości tj. Walentynki, Dzień Kobiet 
itd. W czasie trwania pandemii sprawniejsi 
mieszkańcy pomagali w szyciu maseczek 
ochronnych.

87.10.Z 0,00 zł
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3

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
jednostek, pomoc bezdomnym i 
aktywizacja osób wychodzących z 
bezdomności. W 2020 roku Oddział 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Kaliszu prowadził Noclegownię dla 
Bezdomnych, a Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Koninie Noclegownię 
oraz Schronisko dla Bezdomnych. 
Noclegownie w okresie zaostrzonych 
restrykcji epidemiologicznych zamieniły się 
w ośrodki stałego (24h) pobytu dla osób 
bezdomnych. Głównym celem działania 
tych placówek była pomoc mieszkańcom w 
przezwyciężeniu stanu bezdomności. 
Noclegownie zapewniały miejsce do spania, 
pościel, ręcznik, środki czystości i higieny 
osobistej, możliwość kąpieli, a także w razie 
konieczności czystą odzież. Rezydenci 
Noclegowni otrzymywali gorący posiłek, 
mogli skorzystać ze sprzętu AGD 
przygotowując posiłek we własnym 
zakresie. Osoby mające problem 
alkoholowy korzystały z porady terapeuty 
uzależnień. Udzielano także pomocy w 
załatwianiu spraw urzędowych, w tym 
mieszkaniowych. Dzięki współpracy z 
MOPS-em osoby przebywające w 
placówkach miały ułatwiony kontakt z 
pracownikiem socjalnym, który pomagał 
uzyskać środki finansowe, tj. zasiłek stały, 
okresowy lub celowy oraz służył pomocą 
przy załatwianiu całodobowych placówek 
opiekuńczych. Możliwość z kompleksowego 
wsparcia pomogło osobom bezdomnym 
zmienić swoje dotychczasowe życie.

87.90.Z 1 332,37 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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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) 201 093 009,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 146 362 375,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 422 723,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 38 397 293,00 zł

d) przychody finansowe 23 736,18 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.10.Z

Przedmiotem działalności są usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 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. Od pierwszych tygodni pandemii siostry PCK zostały zaopatrzone w 
zakupiony przez Stowarzyszenie sprzęt ochronny.
Istotną formą świadczenia całodobowej opieki nad osobami chorymi są placówki lecznicze 
prowadzone przez PCK. Na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie 
działał Dom Polskiego Czerwonego Krzyża - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, Hospicjum domowe i 
Długoterminowa Opieka Pielęgniarska, a na terenie Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Dom 
Polskiego Czerwonego Krzyża - Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny w Chorzowie. Ogółem w 
roku sprawozdawczym w ramach działalności gospodarczej w Domach PCK przebywało 228 
osób. Ze względów bezpieczeństwa w placówkach od marca 2020 roku zostały wstrzymane 
odwiedziny rodzin,  a wizyty w opiece domowej pielęgniarskiej i hospicyjnej realizowano w 
koniecznych sytuacjach, na bieżąco realizowane były teleporady i wystawiane e-recepty. Po 
przystosowaniu placówek do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa 
związanego z COVID-19 wznowiono przyjęcia nowych pacjentów.

2 94.99.Z

Przedmiotem działalności jest pozyskiwanie i sprzedaż odzieży używanej.
W 2020 roku Polski Czerwony Krzyż we współpracy z firmą „WTÓRPOL” prowadził projekt 
„Tekstylia” polegający na zbiórce odzieży używanej, obuwia i tekstyliów. Zbiórka prowadzona 
była we wszystkich oddziałach okręgowych do specjalnie oznaczonych logiem PCK 
pojemników. Środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań Polski Czerwony Krzyż 
przeznaczył na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz na bieżącą działalność 
statutową. Część pozyskanej odzieży i obuwia oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża 
przekazały osobom potrzebującym. Projekt miał charakter proekologiczny, wspierał działania 
władz lokalnych w utrzymaniu czystości  w miejscowościach.

3 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 przez instruktorów pierwszej pomocy PCK 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 związku z sytuacją epidemiologiczną prowadzenie kursów w 2020 roku było 
bardzo ograniczone. W roku sprawozdawczym Polski Czerwony Krzyż w ramach działalności 
gospodarczej przeprowadził 247 kursy, w których uczestniczyło 3.167 osób.
W 2020 roku Polski Czerwony Krzyż w ramach działalności gospodarczej organizował również 
szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
Ponadto Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża prowadziły działalność polegająca 
na odpłatnym zabezpieczaniu imprez masowych oraz organizacji pokazów ratowniczych.
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426 789,93 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 130 555 075,31 zł

e) pozostałe przychody 11 886 881,17 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 599 658,90 zł

2.4. Z innych źródeł 12 511 485,20 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 221 558,05 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 355 976,37 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

1 88.10.E Pomoc społeczna bez zakwaterowania (działalność na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc 
doraźna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, pomoc osobom potrzebującym zakup leków, 
wynajem łózka rehabilitacyjnego,zakup urządzeń AGD, pomoc socjalna, przygotowywanie paczek 
dla najuboższych i potrzebujących, opłaty za prowadzenie  placówek działalności statutowej, 
zakup przyborów szkolnych dla dzieci, dożywianie, placówki wsparcia dziennego, wydawanie 
odzieży potrzebującym, prowadzenie warsztatów w świetlicach środowiskowych, wynajem 
sprzętu rehabilitacyjnego).

216 300,93 zł

2 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej niesklasyfikowane (szkolenia pierwszej 
pomocy, defibrylator treningowy, promocja wolontariatu wśród młodzieży, grupy ratownicze)

31 720,48 zł

3 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 21 423,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

10 053 136,82 zł

3 924 529,79 zł

116 128 070,65 zł

449 338,05 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:

685 065,60 zł

882 053,11 zł

15 129 077,42 zł

259 479,50 zł

0,00 zł

2 246 690,27 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)

38 397 293,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -905 406,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 6 292 852,10 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 195 198 782,85 zł 355 976,37 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

147 267 781,92 zł 326 228,76 zł

4 422 723,44 zł 1 332,37 zł

32 104 440,90 zł

1 686 226,37 zł

7 894 347,67 zł

1 823 262,55 zł 0,00 zł

4 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzieindziej niesklasyfikowana ( 
bezpieczeństwo komunikacyjne, pierwsza pomoc, przegląd i konserwacja sprzętu służącego do 
nauki udzielania pp, Mistrzostw Pierwszej Pomocy , Eskulapiady, konkurs teatrzyków szkolnych)

84 625,97 zł

1 Wsparcie osoby wymienionej z imienia i nazwiska TW 3 236,08 zł

2 Klub HDK PCK Brylant w Śtroniu Śląskim 1 246,00 zł

3 Świetlica PCK Kryłów 122,20 zł

4 Świetlica PCK Kraśnik 90,70 zł

5 Wsparcie osoby wymienionej z imienia i nazwiska (Dofinansowanie zakup leków, laptopa dla 
osoby niepełnosprawnej, obuwia ortopedycznego)

4 000,80 zł

6 Cele statutowe (Szkolenie instruktorskie pierwszej pomocy, olimpiada promocji stylu życia) 3 567,50 zł

7 Wsparcie osoby wymienionej z imienia i nazwiska PR 3 678,10 zł

8 Promocja zdrowia w postaci propagowania honorowego krwiodawstwa 1 973,21 zł

9 Świetlica Uśmiechnięta Przystań Działdowo 5 950,80 zł

10 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego Morąg 12 928,00 zł

11 Klub HDK w Elgnówku 4 025,10 zł

12 Na rehabilitacje osoby niepełnosprawnej - Wsparcie osoby wymienionej z imienia i nazwiska WG 500,00 zł

13 Na rehabilitacje osoby niepełnosprawnej - Wsparcie osoby wymienionej z imienia i nazwiska DD 480,00 zł

14 Na Grupę Ratownictwa 332,10 zł

15 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji - Gr.upa Ratownicza 7 681,60 zł

28 415,24 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 369,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 6 292 852,10 zł

369,00 zł
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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)

815 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)

672,05 etatów

6 178 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

46 656 osób fizycznych

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

134 010 713,59 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

7 948 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

2 950 osób

4 998 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 128 773 470,11 zł

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

108 213 793,41 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 

20 559 676,70 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)

0,00 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)  

14,05 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)  

1 555,31 zł

9 647 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)

607 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 449 osób

158 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 470 osób

5 177 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

32 096 270,94 zł

29 896 650,87 zł

- nagrody

- premie

1 081 493,82 zł

125 352,25 zł

- inne świadczenia 992 774,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 96 677 199,17 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 029 930,57 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 105 183 862,84 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

0,00 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 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Zapewnienie świadczenia usług 
opiekuńczych uprawnionym 
osobom w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Miasto Poznań 11 922 062,87 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

1 000,00 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

37 284,30 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi na 
rzecz mieszkańców Miasta 
Lublin w latach 2018-2020 
zadanie nr 1 część 2: 
Świadczenie usług 
opiekuńczych obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych 
oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Gmina Lublin 6 693 424,00 zł

3 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w domu 
Pogórze

Gmina Miejska Kraków 6 212 669,55 zł

4 Projekt Pogodna jesień życia 
na Kujawach i Pomorzu

Projekt Pogodna jesień życia na 
Kujawach i Pomorzu - projekt 
rozwoju pomocy środowiskowej 
dla seniorów

Urząd Marszałkowski  w Toruniu 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

5 373 228,75 zł

5 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

Miasto Łódź 4 431 625,60 zł

6 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w domu 
Nowa - Huta

Gmina Miejska Kraków 4 053 704,00 zł

7 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych w dni 
robocze, wolne od pracy i 
święta w miejscu zamieszkania 
osobom z terenu Grudziądza, 
zgodnie z rozp. Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 
2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Gmina Miasto Grudziądz 3 737 870,50 zł

8 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla 
uprawnionych mieszkańców 
Olsztyna

Gmina Olsztyn 3 491 790,40 zł

9 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizacja usług opiekuńczych Gmina Miasto Włocławek 3 150 990,00 zł

10 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Zapewnienie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi na 
terenie miasta Zamość

Miasto Zamość 3 097 645,00 zł
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11 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi) dla 
mieszkańców miasta Puławy 
wymagających opieki innych 
osób, którzy są jej pozbawieni, 
w miejscu zamieszkania

Miasto Puławy 2 768 898,70 zł

12 CZAS - Centr Zainteresowań 
Ambitnych Seniorów

CZAS - Centr Zainteresowań 
Ambitnych Seniorów

Województwo Lubelskie - Zarząd 
Województwa Lubelskiego

2 678 248,03 zł

13 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych

Gmina Miejska Płock 2 648 847,14 zł

14 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz w 
miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.

Miasto Białystok 2 480 376,00 zł

15 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizacja i świadczenia w 
latach 2019-2020 usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu 82/2018

Miasto Opole 2 472 124,00 zł

16 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych na rzecz 
mieszkańców Elbląga w latach 
2018-2020

Gmina Miasta Elbląg 2 401 353,18 zł

17 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Świadczenie usług 
opiekuńczych w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych nad osobami, 
które z powodu wieku,choroby 
lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych 
osób,specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych na 
rzecz dorosłych osób  z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz dzieci z 
zaburzeniami psychicznymi w 
2020

Miasto Jasło 2 309 451,50 zł

18 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Zapewnienie usług 
opiekuńczych dla osób 
wymagających pomocy ze 
strony innych osób na terenie 
Miasta Kalisza

Miasto Kalisz 2 044 048,80 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)

19 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

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

Gmina Nowa Sól - Miasto 1 908 069,86 zł

20 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi na 
terenie miasta Kraśnika

Miasto Kraśnik 1 706 740,10 zł

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

1 Prowadzenie Krajowego 
Biura Informacji i 
Poszukiwań

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

Minister Spraw Wewnętrznych 2 525 000,00 zł

2 Dotacja "Pomocna dłoń" Dotacja "Pomocna dłoń" usługi 
opiekuńcze PCK dla osób

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

1 104 710,06 zł

3 Samodzielni Samodzielni - usługi opiekuńcze 
PCK dla osób potrzebujących 
wsparcia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

940 481,93 zł

4 Klub aktywnych seniorów Klub aktywnych seniorów w 
powiecie ciechanowskim

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

937 023,66 zł

5 Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi

Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi

Skarb Państwa - Minister Zdrowia 436 944,60 zł

6 Na wakacje po uśmiech - 
kolonie PCK dla dzieci i 
młodzieży

Na wakacje po uśmiech - 
kolonie PCK dla dzieci i 
młodzieży

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

98 270,00 zł

7 Rewitalizacja grobów 
wojennych - cywilnych ofiar 
obrony Warszawy z września 
1939 r.

Rewitalizacja grobów 
wojennych - cywilnych ofiar 
obrony Warszawy z września 
1939 r.

KPRM 89 000,00 zł

8 Uwierz w siebie Uwierz w siebie Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

73 000,00 zł

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

Zadanie PCK wynikające z art. 6 
ust. O publicznej służbie krwi w 
zakresie nadania tytułu i 
odznaki honorowej " Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi"

Skarb Państwa - Minister Zdrowia 
(Narodowe Centrum Krwi)

278 817,00 zł

10 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
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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) 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych MOPR w 
Kielcach

MOPR w Kielcach 5 220 720,80 zł

2 Usługi opiekuńcze Miasto Chełm 1 528 469,75 zł

3 Specjalistyczne usługi opiekuńcze z ogólnego stanu zdrowia MOPS Nowy Sącz 1 192 500,00 zł

4 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

MOPS Nowy Sącz 504 000,00 zł

5 Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne Gmina Wyszków 1 016 032,82 zł

6 Dom Pomocy Społecznej Urząd Miasta Ostrołęka, Wojewoda i 
Gminy

794 705,42 zł

7 Remont i adaptacja części pomieszczeń III kondygnacji 
budynku OR PCK w Stargardzie  na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki

181 560,00 zł

8 Utworzenie i  wyposażenie placówki Senior + w budynku 
Zachodniopomorskiego OO PCK w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin 150 000,00 zł

11 Grupa Pomocy 
Humanitarnej

Utworzenie i utrzymanie Grupy 
Pomocy Humanitarnej

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

149 380,00 zł

12 „Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami” – 
edycja 
2020-2021

Pomoc asystenta osobom 
niepełnosprawnym

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

57 180,00 zł

13 Narkotyki? - nie!To nie dla 
mnie!

promocja zdrowego stylu życia Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

28 000,00 zł

14 Jestem trendy - nie piję nie 
palę - zdrowo żyję

promocja zdrowego stylu życia Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

34 961,00 zł

15 Przepis na bezpieczeństwo Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

24 130,00 zł

16 Integracja i profilaktyka 
seniorów powiatu 
ciechanowskiego

integracja i profilaktyka zdrowia 
osób starszych

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

23 920,00 zł

17 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

18 "Godnie żyć" promocja zdrowego stylu życia Wojewoda Kujawsko-Pomorski 30 000,00 zł

19 Aktywna Integracja w 
powiecie ciechanowskim

Aktywna Integracja Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

18 270,03 zł

20 Aktywizacja, rozwój i 
integracja seniorów 
Północnego Mazowsza

Aktywizacja, rozwój i integracja 
seniorów Północnego 
Mazowsza

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

32 170,00 zł
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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

9 Świadczenie usług opiekuńczych - podstawowych usług 
pielęgnacyjnych, usług specjalistycznych na rzecz osób 
dorosłych oraz dzieci / w tym rehabilitacja / usług 
specjalistycznych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci z 
zaburzeniami psychicznymi w tym autyzm

Miasto Rybnik - OPS w Rybniku 1 100 320,25 zł

10 Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych, usług specjalistycznych na rzecz osób z 
zaburzeniami psychicznymi

OPS w Raciborzu 914 769,00 zł

11 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi dla klientów MOPS w Wodzisławiu 
Śląskim

MOPS w Wodzisławiu Śląskim 507 547,30 zł

12 Usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych MOPS w 
Ostrowcu Świętokrzyskim

MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim 571 769,90 zł

13 Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób 
niesamodzielnych z obszaru Miasta Opola

MOPR w Opolu 597 478,00 zł

14 Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania 
i dostawy całodziennych posiłków dla max 25 osób 
bezdomnych przebywających w Schronisku z usługami 
opiekuńczymi w Miejski Ośrodek Pomocy Osobom 
Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

MOPOBiU w Opolu 348 578,68 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 1

2 Urząd Gminy Bolesławiec 1

3 Starostwo Powiatu Inowrocławskiego 1

4 Urząd Miasta i Gminy w Janikowie 1

5 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2

6 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego

1

7 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie 1

8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie 1

9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim 2

10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie 2

11 Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu 1

12 Urząd Miejski Biłgoraj 1

13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie 1

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie 2

15 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku 1

16 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim 1

17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim 4

18 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi 2
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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 

19 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 1

20 Polska Akademia Jakości CERT w Katowicach 1

21 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie 3

22 Urząd Miasta Nowy Sącz 1

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu 1

24 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce 2

25 Krajowa Administracja Skarbowa w Warszawie 1

26 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie 1

27 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 1

28 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 3

29 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 1

30 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie 3

31 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce 3

32 Urząd Miasta Opola 1

33 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 4

34 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Krośnie 1

35 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie 1

36 Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 1

37 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie 10

38 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bytomiu 1

39 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach 1

40 Sąd Okręgowy w Katowicach 1

41 Kuratorium Oświaty Katowice Delegatura w Gliwicach 1

42 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach 1

43 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 1

44 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2

45 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 1

46 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 1

47 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 1

48 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 1

49 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 1

50 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie 1

51 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie 7

52 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 1

53 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie 1

54 Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa w Szczecinie 2

55 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 1

56 Biuro Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie Oddział w Koszalinie 1

57 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie 2
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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 - GŁÓWNA 
KSIĘGOWA

DOROTA MAŁECKA - DYREKTOR 
GENERALNY

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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