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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Kracik Prezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Kazimierz Kornaus Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jarosław Piotr Cieszkiewicz Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża

TAK

Jerzy Bisek Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Marek Brodzki Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Jolanta Maria Chełmińska Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Jerzy Kotowicz Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Zbigniew Misiejuk Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Antoni Wojciech Olak Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Paulina Magdalena 
Szymańska

Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
18.06.2019

TAK

Zdzisław Szczepan 
Martyniuk

Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
28.06.2019

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 
od 19.01.2019

TAK

Jerzy Wacław Orłowski Wiceprzewodniczący 
Głównej Kom. 
Rewizyjnej PCK od 
19.01.2019

TAK

Henryk Zygmunt Śnieżek Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK 
od 19.01.2019

TAK

Piotr Jan Górnik Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK od 
19.01.2019

TAK

Andrzej Jurak Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK od 
19.01.2019

TAK

Ryszard Woliński Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK do 
18.01.2019

TAK
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Podstawowy dokument programowy PCK stanowi „Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016-2020”, zatwierdzona 
przez Krajowy Zjazd PCK, wskazującą 5 obszarów priorytetowego działania. Najważniejszymi sferami działalności pożytku 
publicznego realizowanymi przez PCK w 2019 r. były: -pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, dla osób w podeszłym wieku, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, opieka nad chorym w domu, 
-ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa, -ratownictwo i ochrona ludności. 
W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym (Priorytet 1), 
do realizacji zadań w zakresie: ustalania losów zaginionych, niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof, a także 
przygotowywania społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęsk i katastrof, w 2019 r. w ramach 
Systemu Ratownictwa (SR) PCK działało 19 Grup( 1 Ratownictwa Specjalnego, 2 Ratownictwa Medycznego, 16 Ratownictwa) 
liczące 395 członków oraz 2 Grupy Pomocy Humanitarnej, liczące 28 członków. Grupy Ratownictwa uczestniczyły w 1.135 
zabezpieczeniach zgromadzeń, imprez, odbyły 301 ćwiczeń, zorganizowały 290 pokazów ratowniczych, udzieliły pomocy 3.439 
osobom. Według danych na koniec 2019 r. wszystkie GR PCK posiadały status jednostki współpracującej z Systemem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. W roku 2019 zrealizowano w ramach SR PCK:- 13 szkoleń poruszających tematykę 
realizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną. W sumie w szkoleniach uczestniczyło ponad 300 
ratowników z GR 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 trudnodostępnych, 
realizacji zadań przy niewystarczających zasobach osobowych i sprzętowych oraz kierowania działaniami ratowniczymi.- 23 
szkolenia poruszające tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym. W sumie w szkoleniach uczestniczyło ponad 
480 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 ugruntowane zaangażowanie GR PCK w realizację działań 
poszukiwawczych. Od stycznia do grudnia 2019 roku jednostki SR PCK były ponad 72 krotnie dysponowane przez Policję do tego 
typu działań. W ramach przygotowania do działania na wypadek klęsk i katastrof Stowarzyszenie prowadziło 12 magazynów 
okręgowych i 9 rejonowych gotowych do udzielenia pomocy 7.908 osobom. W roku 2019 PCK prowadził działalność 
popularyzującą naukę pierwszej pomocy w społeczeństwie na różnych płaszczyznach. Prowadzono zarówno działalność 
szkoleniową (szkolenia pracowników firm, instytucji i osób prywatnych), jak również promocyjną - uświadamiającą potrzebę 
nauki pierwszej pomocy (w mediach i Internecie). Szkolenia prowadzone były w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady 
Resuscytacji oraz kontynuowano wdrażanie wytycznych Globalnego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy. Wszystkie 
materiały (które nie były przeznaczone wyłącznie do obiegu wewnętrznego) przez cały rok sprawozdawczy były umieszczane i 
aktualizowane na stronie internetowej pierwszej pomocy PCK w odpowiednich zakładkach. Istotnym elementem 
upowszechniania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy są niewątpliwie Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy PCK, które, zgodnie z regulaminem, odbywały się na trzech etapach: 1.-etapy rejonowe - organizowane przez 
zarządy oddziałów rejonowych PCK, 2.-etapy okręgowe - organizowane przez zarządy oddziałów okręgowych PCK, 3.-etap 
centralny - zorganizowany przez ZG PCK wraz z OR PCK w Płocku. Do rywalizacji na etapie rejonowym przystąpiło w całym kraju 
511 zespołów 5-osobowych ze szkół średnich, z których 117 zakwalifikowało się do etapów okręgowych. W etapie centralnym 
XXVII MPP PCK, rozegranych w dniach 6-9.06.2019 r. w Płocku, wzięło udział 16 zespołów, reprezentujących wszystkie okręgi 
PCK. W trakcie Mistrzostw obok sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy 
młodzież walczyła również o prawo do reprezentowania Polski w Międzynarodowych MPP PCK. Zwycięzcami zostali uczniowie 
LO nr I w Kępnie, którzy reprezentowali Wielkopolski OO PCK. II miejsce drużyna z XV LO Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy; 
III miejsce drużyna z XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. Na terenie kraju w 2019 roku działało 343. instruktorów pp, 
spośród których 225. prowadziło działalność szkoleniową. Na bieżąco prowadzono także działania związane z przedłużaniem 
uprawnień Instruktorom Pierwszej Pomocy PCK. W roku 2019 na wniosek zarządów OO PCK uprawnienia przedłużono 55 
osobom. Kontynuowano wydawanie nowych legitymacji instruktorom. Legitymacje wydawane są wszystkim nowym 
instruktorom oraz instruktorom, którym przedłużane są uprawnienia, bądź zgłoszą zagubienie lub zniszczenie dotychczasowej 
legitymacji. W 2019 roku wydawane były na bieżąco zaświadczenia zamawiane przez Zarządy OO PCK. Ogółem wydano: - 2.743 
szt. zaświadczeń do kursu podstawowego (z certyfikatem),- 6.388 szt. zaświadczeń do kursu elementarnego, - 2.412 szt. 
zaświadczeń uczniowskich – wydawanych zarządom okręgowym PCK, - 2.147 szt. zaświadczeń do kursu bazowego - 
wydawanych zarządom okręgowym PCK, - 1.585 szt. zaświadczeń ogólnych do innych kursów - wydawanych zarządom 
okręgowym PCK. W 2019 roku PCK przeprowadził następujące kursy w zakresie pierwszej pomocy:  -152 kursy z wydaniem 
zaświadczenia uczniowskiego z udziałem 2.850 uczniów, -755 kursów elementarnych (5-godzinnych) z udziałem 12.680 osób, 
-260 kursów podstawowych (16-godzinnych) z udziałem 3.244 uczestników, -158 innych kursów z wydaniem zaświadczenia z 
udziałem 2.089 uczestników. W innych formach szkolenia – bez wydania zaświadczeń – uczestniczyły 48.692 osoby w ramach 
1.112 zajęć.
W obszarze priorytetowym (Priorytet 2) - Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom 
społecznym wytyczono 2 cele strategiczne: poprawę sytuacji bytowej osób potrzebujących oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu jednostek i grup. W 2019 r. PCK prowadził 64 magazyny pomocy doraźnej, udzielił pomocy socjalnej w formie 
paczek żywnościowych, odzieży, zapomóg pieniężnych, itp. 114.919 osobom, w tym: 61.312 kobietom, 19.561 osobom 
niepełnosprawnym, 18.682 osobom w wieku emerytalnym, 7.060 osobom niesamodzielnym, przewlekle lub nieuleczalnie 
chorym, 4.856 bezdomnym, 779 ofiarom przemocy, 9.377 bezrobotnym, 54.020 osobom ubogim, 892 wychodzącym z 
uzależnień oraz członkom ich rodzin, 4.687 samotnie wychowującym dzieci, 18.098 dzieciom i młodzieży, w tym 2.221 ze 
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środowisk zagrożonych. Wśród osób korzystających z pomocy doraźnej w 2019 r. 69.575 osób, w tym 38.578 kobiet, skorzystały 
z tej pomocy przynajmniej dwa razy w roku. W roku sprawozdawczym PCK prowadził 82 punkty opieki, podpisał z samorządami 
163 umowy na opiekę nad chorymi w domu. Ogółem opieką objęto 15.934 osoby (w tym 11.006 kobiet), a pomocą sąsiedzką 
164 osoby (w tym 158 kobiet). Opiekę nad 1.321 osobami sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia. Usługi 
opiekuńcze świadczyło 5.742 sióstr/opiekunek PCK. Zakres prowadzonych usług opiekuńczych zależy od wygranych przetargów, 
czy uzyskanych dotacji i podpisanych umów na realizację tego zadania. PCK prowadził w 2019 r. 86 różnego rodzaju ośrodków 
opiekuńczych, dysponujących 2.751 miejscami, w ciągu roku skorzystało z nich 6.718 osób – 5.233 osoby w ramach działalności 
nieodpłatnej, 1.464 w ramach działalności gospodarczej, a 21 w ramach działalności odpłatnej. PCK prowadził działania w 
zakresie dożywiania osób z rodzin w najtrudniejszej sytuacji losowej. Realizowano je w 162 placówkach. W ramach tych działań 
wydano 730.195 posiłków, z których skorzystały 8.072 osoby. Kontynuowano prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020. Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami 
pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym tj. PCK, Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności 
oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki 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. Łącznie PCK rozdysponował żywność o wartości 20.548.424,55 zł wydając 419.792 paczki żywnościowe dla 
85.365 osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej, w tym ponad 23.008 stanowiły dzieci poniżej 15 roku 
życia. W ramach podprogramu realizowane były działania ze 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, warsztaty edukacji 
ekonomicznej. Łącznie w zajęciach prowadzonych przez PCK wzięło udział 9.017 osób. Program „Żółty Talerz” doskonale wpisuje 
się w całość działań pomocowych PCK. Jego trzecia edycja realizowana była od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. w 23 
szkołach dla 2.044 uczniów z pięciu województw (mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i pomorskiego). W tym 
okresie wydano 290.751 posiłków w tym 246.800 ciepłych oraz 50.388 soków wyciskanych ze świeżych owoców. Głównym 
celem realizacji projektu była poprawa jakości i kaloryczności obiadów w stołówkach. Program zapewniał posiłki 
pełnowartościowe przygotowane z odpowiednich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach zgodnie z obowiązująca 
listą produktów Żółtego Talerza ustaloną przez naukowców ze SGGW w Warszawie. W szkołach w którym Program jest wdrożony 
po raz kolejny zaobserwowano, że dzieci częściej sięgają po zdrowe przekąski: suszone jabłka, banany, ziarna słonecznika, pestki 
dyni itp. Zaproponowano dostosowanie bieżących posiłków do potrzeb dzieci z indywidualnymi wskazaniami dietetycznymi. Na 
potrzeby uczniów zakupiono dystrybutory niegazowanej wody. Szkoły tworzyły warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu 
społeczności szkolnej oraz podejmowały wiele działań na rzecz zdrowia. Przez okres roku szkolnego 2018/2019 2.044  dzieci 
zostało objętych programem poprawy jakości żywienia. Wsparcie finansowe  otrzymane z Kulczyk Foundation dało szkołom 
możliwość przygotowywania dodatkowych posiłków – podwieczorków, stanowiących znaczące wzbogacenie diety dzieci, które 
spędzają w szkole cały dzień, a także znacznej poprawy jakości posiłków serwowanych w porze lunchu. W świetlicy 
środowiskowej w Warszawie, dzięki finansowaniu z Kulczyk Foundation dzieci otrzymały pełny, wartościowy posiłek, a nie tak 
jak do tej pory drożdżówkę lub jakąś kanapkę. Oddziały PCK podejmowały wiele działań z zakresu pomocy najsłabszym grupom 
społecznym, w tym takie jak: „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota”, „Wyprawka dla Żaka”, "Dzień walki z Głodem" czy 
„Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Oddziały prowadziły świetlice środowiskowe i domy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W ramach 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jednostek pomagano osobom bezdomnym w noclegowniach, schronisku i 
ogrzewalniach. 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 korzystać z dostępnego sprzętu 
przygotowując posiłek we własnym zakresie. Osoby, które miały 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 Noclegowni miały ułatwiony kontakt z pracownikiem socjalnym, który pomagał uzyskać środki finansowe np.: 
zasiłek stały, okresowy lub celowy  oraz służył pomocą przy załatwianiu całodobowych placówek opiekuńczych. Możliwość 
skorzystania z kompleksowego wsparcia  pomogła osobom bezdomnych zmienić swoje dotychczasowe życie. Ogrzewalnie 
funkcjonowały w okresie jesienno- zimowym, zapewniając schronienie każdej osobie potrzebującej, która spełniała kryteria 
regulaminowe Ogrzewalni. Osoby przebywające w  placówce miały zapewniony jeden gorący posiłek oraz mogły przygotować w 
miarę potrzeb posiłek we własnym zakresie. Umożliwiono również wykonanie zabiegów higienicznych. Osoby, które miały 
problem alkoholowy mogły korzystać z porady terapeuty uzależnień. Udzielono także pomocy w załatwianiu spraw urzędowych 
w tym mieszkaniowych. Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznych osoby przebywające w Ogrzewalni miały ułatwiony 
kontakt z pracownikiem socjalnym, który pomagał uzyskać środki finansowe np. zasiłek stały, okresowy lub celowy. 
Stowarzyszenie otrzymało i rozdysponowało 2 transporty darów z zagranicy o łącznej wadze 472 kg, oraz 3.893.137 kg darów 
krajowych. 
(Priorytet 3) Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa. Wśród priorytetów 
programowych PCK ważną pozycję zajmuje promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w 
społeczeństwie. Programy z tego zakresu są realizowane we wszystkich środowiskach i grupach wiekowych. W środowisku 
dziecięco-młodzieżowym w 2019 r. zorganizowano w sumie 8.028 konkursów, szkoleń, pogadanek, prelekcji i innych form o 
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tematyce prozdrowotnej z udziałem  228.347 uczestników. W środowisku dorosłych w 707 akcjach prozdrowotnych 
uczestniczyło 71.067 osób. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, przez jej uczestników i ich opiekunów często nazywana 
„Olimpiadą inną niż wszystkie” – praktycznie od początku swej historii cieszy się niezmiennie ogromną popularnością, która 
wciąż rośnie. W 2019 r. zorganizowana po raz 27. i przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych: uczniów szkół gimnazjalnych i 
najstarszych klas szkół podstawowych (grupa młodsza) oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w Olimpiadzie wzięło udział 
prawie 36.792 uczniów z 1.891 szkół. W przeprowadzenie XXVII edycji Olimpiady włączyła się większość OR oraz wszystkie OO 
PCK, a poszczególne etapy przebiegły bez problemów. Zadaniem uczniów podczas wszystkich etapów było rozwiązanie testu 
opracowanego przez członków Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Dodatkowo do etapu okręgowego uczniowie musieli przygotować jedną akcję promującą zdrowie i zdrowy styl życia w swoim 
środowisku lokalnym. Najlepsi z kraju spotkali się podczas etapu centralnego Olimpiady, który odbył się w Łodzi w dniach 24-
26.05.2019 r. w Hotelu Ambasador Łódź-Chojny. W finale zmierzyło się 32 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, 
prezentujących wydarzenia i akcje związane z tematyką Olimpiady, zrealizowane wcześniej w lokalnych społecznościach. 
Uczestnicy testowali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie odżywiania, higieny oraz pierwszej pomocy. PCK w całym kraju 
przeprowadził 1.053 szkoleń z zakresu HIV/AIDS, z udziałem 22.934 uczestników, w tym 1.674 osób dorosłych. 398 szkoleń 
przeprowadzono w szkołach podstawowych, 93 – w gimnazjach i 389 w szkołach ponadgimnazjalnych. Programy z zakresu 
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane także w trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
organizowanego przez Oddziały PCK. 715 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 15 turnusach kolonii socjalnych i 72 obozach 
szkoleniowo-wypoczynkowych, 216 uczestniczyło w 4 turnusach innych form wypoczynku stacjonarnego. 667 dzieci brało udział 
w 13 turnusach półkolonii. W ramach działalności nieodpłatnej w stacjonarnych formach wypoczynku udział wzięło 621 
uczestników, w ramach działalności odpłatnej – 382. Odpowiednio dla półkolonii: działalność nieodpłatna – 600 uczestników, 
odpłatna – 67 uczestników. Biuro ZG PCK koordynowało programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży: Godne 
Dzieciństwo - Zbiórki w Tesco. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 6 edycję programu „Dziel się uśmiechem”, która 
przebiegała w nowej, zmienionej formie, bez przeglądów dentystycznych. Z zajęciami edukacyjnymi na temat prawidłowego 
dbania o higienę jamy ustnej dotarliśmy aż do 100.000 uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Dodatkowo wszystkie 
dzieci, które wzięły udział w programie otrzymały wyjątkowe zestawy do pielęgnacji zębów. Jesienią 2019 ruszyła siódma edycja 
programu, która zakończy się w marcu 2020 r. Nowym programem edukacyjnym PCK skierowanym do dzieci w przedszkolach, 
realizowanym we współpracy z firmą Nickelodeon, był program pod nazwą „Bezpieczny Patrol”. Głównym celem Programu jest 
edukacja przedszkolaków (w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat) w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
Zajęcia koncentrują się wokół takich zagadnień jak: znajomość numerów alarmowych, bezpieczeństwo zimą, na drodze, podczas 
uprawiania sportów i w czasie wakacji, a także ekologia i recykling. Nauczyciele otrzymają propozycje zabaw z bohaterami 
serialu „Psi Patrol”, które uczą bezpiecznych zachowań. W zajęciach wzięło udział 62.350 przedszkolaków. Programowi 
towarzyszyła kampania promocyjna w kanale Nick Junior. Do współpracy udało się także pozyskać firmę Circle K, z którą PCK 
zrealizował program „Drogowe ABC”. 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. Program edukacyjny realizowany był w 236 przedszkolach od marca do czerwca 2019 r. i wzięło w 
nim udział prawie 25 tysięcy przedszkolaków z całej Polski. Circle K na przełomie lutego i marca 2019 r. prowadziło akcję 
sprzedaży kawy w sieci stacji benzynowych w całej Polsce. 10 gr od każdej sprzedanej kawy przeznaczone było na 
dofinansowanie programu „Drogowe ABC”. Twarzą programu został miś o imieniu Cyryl. Miś Cyryl został bohaterem wszystkich 
materiałów edukacyjnych przygotowanych do drugiej edycji programu. W 2019 r. w Stowarzyszeniu działało 1.010 Klubów HDK 
PCK zrzeszających 26.750 członków PCK i 41.165 wolontariuszy, którzy oddali 99.182,700 litrów krwi, co stanowi 18,7% ogólnie 
pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła 2.333 
członków i 2.094 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a 
wśród nich zorganizowano 2.875 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., połączonych z poborem krwi, w tym: -XVI Edycję 
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2018/2019: pozyskano 
łącznie 10.975,233 litrów krwi od 14.600 uczniów i 5.044 studentów. W 15. województwach udział wzięły 193 szkoły 
ponadgimnazjalne i pomaturalne oraz 13 uczelni wyższych, -XIV 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 XIV edycji Programu przystąpiło 11 jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej, 12 Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 720 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. 
Program zrealizowano w 13 okręgach, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 2.873,901 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 45.205 Tytułów Honorowych oraz 2.176 duplikatów 
legitymacji ZHDK. Podczas obchodzonych w listopadzie „Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża ” oraz 
innych uroczystości czerwonokrzyskich, najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia 
państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, 
Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w 
działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:- 26 Krzyży Kawalerskich 
Orderu Odrodzenia Polski, - 25 Złotych Krzyży Zasługi, - 46 Srebrnych Krzyży Zasługi – 75 Brązowych Krzyży Zasługi. Ponadto 
Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK zweryfikowało wnioski o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – 
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Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przekazane przez oddziały okręgowe PCK. 1.303 krwiodawców zostało wyróżnionych przez 
Ministra Zdrowia Odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” rozpatrzyła 
92 wnioski i przyznała to wyróżnienie 59 zasłużonym honorowym dawcom krwi. Poza ww. działaniami o charakterze 
ogólnopolskim Oddziały PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko honorowych 
dawców krwi, m.in.: -Śląski OO PCK zorganizował w 2019 r. XLIII edycję Rajdu HDK PCK „Czerwona Róża” im. Kazimierza Nowaka 
w Mikołajkach. To najstarsza impreza ogólnopolska Honorowych Dawców Krwi o charakterze integracyjno-promocyjnym. 
Organizatorem rajdu był Klub HDK PCK „BASIA”, działający przy Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła. W rajdzie 
uczestniczyło 234 Krwiodawców z rodzinami z 18 klubów z całej Polski. -Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręgową Radą 
HDK PCK zorganizował XXXIII edycję Samochodowego Rajdu HDK PCK. Uczestnicy Rajdu tradycyjnie zakwaterowani byli w 
Ośrodku PCK w Sławie. Rywalizacja odbywała się na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Kalsk-Sława, obfitując 
w wiele konkurencji o charakterze sprawnościowym, które rozgrywano również na terenie ośrodka. Zgodnie z rajdową tradycją 
przeprowadzono także testy z zakresu wiedzy o Czerwonym Krzyżu i honorowym krwiodawstwie, z zakresu znajomości prawa o 
ruchu drogowym, znajomości regionu, a także praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W rajdzie 
uczestniczyło 29 załóg z 11 województw. -W październiku 2019 roku Małopolski OO PCK zorganizował na Bulwarach 
Czerwieńskiego w Krakowie 4.KrwioBIEG Kraków. Głównym założeniem KrwioBIEG Kraków jest organizacja biegu 
charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego 
stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Udział wzięło łącznie 1.300 biegaczy. 
Realizowane w ramach (Priorytetu 4) zadania w zakresie Upowszechniania podstawowych zasad i wartości humanitarnych, 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu CK i CP należą do 
najważniejszych zadań statutowych PCK. W ramach zadań z tego zakresu podjęto następujące działania: -Konkurs im. prof. 
Remigiusza Bierzanka – w 2019 roku prowadzono nabór prac do XXIII edycji Konkursu w czterech kategoriach: podyplomowej, 
licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej. Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na 2020 r. -dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Ambasady Szwajcarii opracowano i wydano on-line publikację "Międzynarodowe Prawo Humanitarne-
odpowiadamy na twoje pytania. Kompendium dla słuchaczy Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego" pod 
redakcją Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy ZG PCK. -Komisja Ochrony Znaku 
Czerwonego Krzyża na szczeblu centralnym podjęła 32 interwencje i kilkanaście konsultacji wewnątrzorganizacyjnych. 
Przewodnicząca Komisji wygłosiła kilkanaście wykładów z zakresu ochrony znaku CK dla pracowników PCK, słuchaczy służb 
mundurowych i studentów Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja wsparła także Dział Promocji w 
zakresie wdrożenia logotypu obchodów 100-lecia PCK. Podjęła 46 spraw, w tym 8 interwencji w sytuacji nadużycia znaku i 38 
konsultacji. 45 zakończyło się pomyślnie i tylko 1 wymaga ponownej weryfikacji. -Przedstawiciele PCK uczestniczyli w cyklicznych 
spotkaniach Międzyresortowej Komisja do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, sprawozdając wykonanie 
zobowiązań humanitarnych. Przeprowadzono także konsultacje przedłożonych do Komisji przez PCK propozycji nowych 
zobowiązań na kolejne cztery lata, które Komisja przyjęła. Opracowano wkład PCK do Raportu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych dotyczący Implementacji MPH w Polsce. Dokument stanowi podsumowanie działań polskich organów 
administracji publicznej, instytucji publicznych i PCK 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. Raporty udostępnione są do wypożyczenia, jak również 
dostępne w wersji on-line na stronie Ministerstwa. -Wykłady/szkolenia/wydawnictwa/działania promocyjne. 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. -
Warsaw Humanitarian Expo, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych skoordynowano udział PCK w targach 
humanitarnych. -Biblioteka MPH. W ciągu 2019 r. Ośrodek Upowszechniania MPH udostępniał zbiory Biblioteki MPH 
nauczycielom, studentom, uczniom i innym pasjonatom tematyki humanitarnej. -Odkrywamy Prawo Humanitarne. Z uwagi na 
wysokość przyznanej dotacji w 2019 roku przeprowadzono 2 edycji kursu on-line. W pierwszej edycji wzięło udział 75 osób a 10 
ukończyło ją z wynikiem pozytywnym, w drugiej zaś 78, z których 15 zdało test końcowy. Oddziały PCK prowadziły szereg akcji 
związanych z upowszechnianiem MPH. Wśród nich można wymienić, np. XXIII edycję Okręgowego Konkursu z Upowszechniania 
Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym, która odbyła się 17 maja 2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego OO 
PCK w Szczecinie. PCK prowadzi– na zlecenie Państwa – Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań przewidziane w Konwencjach 
genewskich. Do podstawowych zadań Biura należy działalność na rzecz ofiar II wojny światowej, konfliktów zbrojnych i klęsk 
żywiołowych. Prowadzi ono także poszukiwania ze względów humanitarnych. W 2019 r. do Biura wpłynęła korespondencja z 
kraju i z zagranicy w ilości 8.681, w tym pisma dotyczące 6.319 osób w sprawach: poszukiwania rodzin-452, wydania 
zaświadczeń, potwierdzających losy wojenne-1.721, poszukiwania mogił wojennych-1.347, korespondencja różna-2.799. Liczba 
spraw rozpoczętych wynosi-3.398, a zakończonych zakończonych wynosi-2 641, -poszukiwania rozpoczęte, oczekujące na 
ostateczny wynik-2.143, -wystąpienia o uzyskanie dokumentów- 49, -korespondencja w sprawach poszukiwań grobów 
wojennych i prowadzonych ekshumacji-1.206, -poszukiwania z wynikiem pozytywnym-171, poszukiwania z wynikiem 
negatywnym-511, -zaświadczenia pozytywne-479, -zaświadczenie negatywne-803, -ustalenie miejsca pochowania (żołnierzy i 
cywilnych ofiar wojny)-589, -informacja o negatywnym wyniku poszukiwań grobów wojennych-83, -mesaże-5, -korespondencja 
różna, krajowa i zagraniczna-1 592. Pozostałe działania: zarejestrowano 603 nowe imienne dokumenty uzyskane z archiwów 
krajowych i zagranicznych, wprowadzono do bazy danych 22.542 oryginalne, imienne dokumenty dot. ofiar wojny, zeskanowano 
22.737 dokumentów, przyjęto 1.348 interesantów. Zadania: 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 
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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. Kwerendy wykonywane są również dla Oddziałowych Komisji IPN, prowadzących 
śledztwa w sprawie zbrodni wojennych oraz Sądów czy Urzędów Wojewódzkich. Trwa sukcesywna digitalizacja archiwalnej 
dokumentacji Biura, wprowadzanie do bazy danych Q-BINF i jej skanowanie oraz zabezpieczanie dokumentów wymagających 
pilnej konserwacji. Przy wykonywaniu zadań Biuro współpracowało z wieloma polskimi instytucjami posiadającymi dokumenty 
dotyczące ofiar II wojny światowej oraz współczesnych konfliktów zbrojnych, ze stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen oraz Centralną Agencją Poszukiwań MKCK w 
Genewie. W 2019 r. działało: 1.880 kół szkolnych i akademickich, 29 Grup SIM zrzeszających 37.458 członków i 23.123 
wolontariuszy, 622 kluby „Wiewiórka” organizowane w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych, liczące 19.554 
członków. Grupy SIM PCK, są naturalną, perspektywicznie działającą „kuźnią kadr” naszego Stowarzyszenia i zapewniają 
możliwość wprowadzania kompetentnych, młodych działaczy do struktur i organów terenowych PCK. Działały one w 10 
Oddziałach PCK, łącznie 29 Grup, zrzeszających 794 członków i wolontariuszy. Programy realizowane przez te jednostki 
organizacyjne dotyczyły sfery socjalnej, przeciwdziałania patologiom, szeroko pojętego bezpieczeństwa, umiejętności 
funkcjonowania w środowisku, rozwoju dzieci i młodzieży, a także zdrowia i zdrowego stylu życia. Poprzez aktywny udział w 
różnych akcjach takich jak „Gorączka Złota”, ”Wyprawka dla Żaka”, „Wielkanoc z PCK”, czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka” dzieci i 
młodzież uczyły się wrażliwości na potrzeby innych, efektywnej pomocy i zasad życia społecznego. Akcje takie umacniają także 
poczucie własnej wartości i dają satysfakcję z bycia potrzebnym, eliminując nudę i brak zainteresowań. Oddziały PCK prowadziły 
świetlice środowiskowe, realizowały także programy lokalne kierowane do różnych grup wiekowych. 
(Priorytet 5) Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału PCK w celu efektywniejszej realizacji 
zadań statutowych to piąty obszar priorytetowy określony przez Krajowy Zjazd. W ramach tego obszaru Zjazd wyznaczył cztery 
cele strategiczne: 1.dostosowanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i funkcjonowania jego organów do skutecznego 
wspomagania praktycznych działań członków i wolontariuszy PCK. 2. zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie i 
działania PCK, w tym realizację przyjętych programów. 3. skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój. 4. 
profesjonalizacja działań promocyjnych w PCK. Największym problemem w działalności PCK wciąż jest zdobycie środków na 
pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym obligatoryjnych składek członkowskich do struktur międzynarodowych 
(Federacja, MKCK Biuro przy Unii). PCK wynegocjował z Federacją ratalny układ wychodzenia z zadłużenia z tego tytułu, a BZG 
przekazało pierwszą ratę. Pomoc w systemowym rozwiązaniu tej kwestii wstępnie deklarował Parlamentarny zespół ds. PCK. 
Kontynuowano działania mające na celu nowelizację ustawy o PCK. W 2019 r. funkcjonowało 16 Oddziałów Okręgowych PCK, 
181 Oddziałów Rejonowych PCK i 25 delegatur PCK. Ponadto poza kołami szkolnymi, akademickimi, grupami SIM, klubami 
„Wiewiórka” i klubami HDK, o których mowa w innych częściach sprawozdania, działało 237 kół (zakładowych, środowiskowych) 
zrzeszających 5.069 członków dorosłych, w tym 3.079 kobiet oraz 2.640 wolontariuszy, w tym 1.618 kobiet. W sumie, we 
wszystkich jednostkach podstawowych (koła, kluby, grupy dorosłych i młodzieżowe) w 2019 r. zrzeszonych było 69.700 członków 
PCK. Ponadto ze Stowarzyszeniem współpracowało w sumie 66.928 wolontariuszy, 23.123 wolontariuszy w środowisku 
dziecięco-młodzieżowym, 41.165 w Klubach HDK PCK i 2.640 w środowisku dorosłych poza honorowym krwiodawstwem. W 
2019 roku obchodzono 100-lecie PCK. Patronat honorowy nad obchodami objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata 
Kornhauser-Duda. Inaugurację obchodów stanowiła konferencja prasowa zorganizowana 18 stycznia 2019 r. w Hotelu Bristol w 
Warszawie, historycznym miejscu, gdzie zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji, kierujących się 
w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te, utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża pod patronatem 
Heleny Paderewskiej. W ramach obchodów jubileuszu zorganizowano różnego rodzaju uroczystości, konferencje, seminaria 
naukowe, wystawy, inscenizacje artystyczne, koncerty, pikniki i inne przedsięwzięcia. 8 maja 2019 r. w ramach Światowego Dnia 
CK i CP odbyła się m. in.: ogólnopolska kwesta, z której środki przekazano na pomoc i aktywizację seniorów. W maju wszyscy 
zainteresowani historią PCK mogli wziąć udział w spacerach z przewodnikiem po warszawskich ulicach śladami PCK. 25.10.2019 
roku równolegle z Dniem Młodzieży PCK, na czerwono rozbłysnął Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz charakterystyczne 
budynki w innych miastach. Z okazji 100-lecia odbyła się również wystawa plakatów czerwonokrzyskich w Muzeum na 
ogrodzeniu Łazienek Królewskich. Każdy miesiąc jubileuszowego roku, przynosił nowe okazje do wspólnego świętowania w 
czerwonokrzyskiej rodzinie. W podniosłej, uroczystej atmosferze świętowano ten jakże istotny jubileusz najstarszej organizacji 
charytatywnej w kraju. W 2019 roku kontynuowano współpracę z firmą Kingfisher, właścicielem marki Castorama. Współpraca z 
Kingfisherem opiera się na międzynarodowym partnerstwie, które z ramienia CK koordynuje Brytyjski CK. Partnerstwo pomiędzy 
Kingfisher i Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża koncentruje się na przygotowaniach do działań na wypadek katastrof i 
reagowaniu na nie. W 1 edycji projektu udział wzięło 15 Grup Ratownictwa PCK. Każda z jednostek uczestniczących w projekcie 
otrzymała wyposażenie zgodnie z własnym zapotrzebowaniem oraz proporcjonalnie do liczby ratowników. Partnerstwo ma 
charakter długofalowy. W 2018 r. rozpoczęliśmy międzynarodową współpracę z Avivą Global, w ramach której przygotowaliśmy 
projekt „Bądź bezpieczny”. Głównym celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu, jak przygotować się na wypadek klęsk i 
katastrof, tzn. wiedzieć jak się zachować podczas tego typu wydarzeń, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jak 
zabezpieczyć swoje mienie, gdzie szukać pomocy itp. W ramach projektu przygotowane zostały materiały edukacyjne dla 
mieszkańców terenów, które najczęściej dotykają skutki klęsk żywiołowych. Do materiałów zaliczają się: ulotka jak przygotować 
własny plan na wypadek katastrofy, ulotka o ubezpieczeniach przygotowana przez partnera projektu Avivę, dedykowana 
projektowi karta ICE oraz film instruktażowy. W ramach zabezpieczenia ludności lokalnej zakupione zostały koce polarowe z 
logiem PCK (250 szt.), które zostaną przekazane do GR PCK, których siedziby znajdują się na ternach zalewowych (województwa: 
małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i opolskie) oraz do magazynu głównego PCK, z którego 
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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)

nie dotyczy

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

749529

2448

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

dystrybuowane będą bezpośrednio do miejsc dotkniętych przez klęski i katastrofy. Projekt zakładał także doposażenie GR PCK w 
specjalistyczny sprzęt o wartości 100.000 zł, który wykorzystywany będzie podczas akcji ratowniczych. W październiku 2019 r. w 
Malczycach (woj. dolnośląskie) odbyły się manewry ratownicze, gdzie 6 Grup Ratownictwa PCK, ratownicy z Łotewskiego 
Czerwonego Krzyża oraz GPR OSP Siechnice przez 3 dni sprawdzali swoje przygotowanie do pracy na gruzowisku. Organizatorzy 
ćwiczeń przygotowali kilka scenariuszy zdarzeń, które musiały zrealizować dwie grupy ratowników. Podczas ćwiczeń ratownicy 
wykorzystali sprzęt zakupiony w ramach projektu „Bądź bezpieczny”. W ramach 3 edycji SeniorON, trwającej od maja do grudnia 
2019 r., udział wzięło 735 seniorów. Tematem przewodnim, tak jak w roku ubiegłym była bankowość elektroniczna. W ramach 
tej edycji przeprowadziliśmy 30 warsztatów, z czego 10 dotyczyła podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i 
bankowości mobilnej. Podczas warsztatów wolontariusze z Banku PEKAO S.A., specjaliści w obszarze finansów i bankowości, 
odpowiadali na pytania oraz pokazywali jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród seniorów i były doskonałym przykładem realizacji idei wolontariatu pracowniczego. Nowością w 
ramach tej edycji były warsztaty praktyczne przeprowadzane w oddziałach banku. Projekt był realizowany przez 5 Oddziałów 
Rejonowych PCK.

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

Pomoc socjalna, doraźna w formie paczek 
żywnościowych, wyprawek szkolnych (akcja 
"Wyprawka dla Żaka"), odzieży, lekarstw, art. 
chemicznych. Z zebranych środków w zbiórkach 
publicznych tj. "Czerwonokrzyska Gwiazdka", 
"Wielkanoc z PCK" PCK przygotowywał paczki 
świąteczne.  Pomoc doraźna skierowana była do 
osób potrzebujących pomocy, ofiar przemocy, 
osób przewlekle chorych czy wychodzących z 
uzależnień i ich rodzin. Ze środków zebranych 
m.in. podczas "Gorączki Złota" dofinansowano 
kolonie socjalne dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Pomoc żywnościową PCK realizował prowadząc 
POPŻ na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD), program "Żółty talerz" oraz w ramach 
akcji "Godne Dzieciństwo" organizując zbiórki w 
sklepach TESCO. PCK dofinansowywał posiłki dla 
dzieci w szkołach. W 2019 r. PCK zrealizował III 
edycję programu "SeniorON"; prowadził Kluby 
Seniora PCK, w których  organizowane były 
wycieczki, warsztaty i spotkania o tematyce 
zdrowotnej, ogólnousprawniające, nt. 
internetowego bezpieczeństwa w sieci. PCK 
przekazywał i wypożyczał nieodpłatnie osobom 
niepełnosprawnym sprzęt rehabilitacyjny. 
Ponadto prowadził świetlice środowiskowe i 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich i niewydolnych 
wychowawczo, w których miały zapewnioną 
pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań oraz 
pomoc socjalną.

88.99.Z 160 998,51 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
Polski Czerwony Krzyż promował honorowe 
krwiodawstwo wśród młodzieży szkolnej i 
akademickiej poprzez realizację programów 
"Młoda Krew Ratuje Życie" oraz "Strażacy w 
Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - 
Gorąca Krew". W 2019 roku Polski Czerwony 
Krzyż realizował zadanie wymienione w art. 6 
ust. 6-8 ustawy o publicznej służbie krwi w 
zakresie wydawania odznaki honorowej 
"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Organizował 
otwarte akcje oddawania krwi, konkursy, pikniki, 
turnieje i zawody sportowe, np. 6.KrwioBIEG w 
Krakowie. Stowarzyszenie w roku 
sprawozdawczym realizowało program w 
zakresie promocji higieny jamy ustnej w szkołach 
podstawowych, tj. "Dziel się uśmiechem", w 
trakcie którego przeprowadzano zajęcia 
edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w 
Programie otrzymały zestawy do pielęgnacji 
zębów. Najczęściej stosowanymi formami w 
promocji zdrowego odżywiania, higieny 
osobistej, aktywności fizycznej, ochrony 
środowiska oraz profilaktyki uzależnień były 
pogadanki, prelekcje, konkursy oraz olimpiada 
dla młodzieży.

86.90.E 184 820,51 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W ramach sfery działalności pożytku 
publicznego - pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Ciechanowie w roku sprawozdawczym 
realizował działania związane z pomocą 
społeczną bez zakwaterowania skierowane 
do osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych. Celem realizowanego 
programu była poprawa jakości życia osób 
niesamodzielnych oraz pomoc członkom ich 
rodzin w sprawowaniu opieki.

88.99.Z 0,00 zł

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 seminariów, szkoleń, prelekcji, 
projekcji filmowych, konkursów czy Olimpiady 
Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Realizacja w 
przedszkolach i szkołach podstawowych 
programów edukacyjnych promujących zdrowy 
styl życia, tj. "Dbam o swoje zdrowie", 
"Superwiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby". 
Organizacja pogadanek i prelekcji z zakresu 
bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizacja 
programów "DROGOWE ABC" i "Bezpieczny 
Patrol". Organizacja Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy, podczas których młodzież szkół 
ponadpodstawowych sprawdzała wiedzę i 
umiejętności z zakresu pierwszej pomocy; 
organizowanie szkoleń i pokazów z udzielania 
pierwszej pomocy.

85.59.B 64 962,04 zł
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2

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

Oddział Rejonowy PCK w Ostrołęce 
prowadził Dom Pomocy Społecznej, który w 
2019 roku świadczył całodobową opiekę 
nad 19 mieszkańcami. Podopieczni mieli 
zapewnioną pomoc w podstawowych 
czynnościach życiowych. Do 
najważniejszych z nich należało 
wykonywanie czynności opiekuńczo-
pielęgnacyjnych polegających na 
zapewnieniu opieki lekarskiej i 
pielęgnacyjnej, karmienie, ubieranie, mycie 
itp. Wymiernym efektem było aktywizacja 
mieszkańców, wspieranie ich w 
czynnościach sprawiających problem, 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjno-
usprawniający.

87.10.Z 0,00 zł

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 2019 
roku Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Kaliszu prowadził 
Noclegownię dla Bezdomnych, a Oddział 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Koninie Noclegownię i Schronisko dla 
Bezdomnych. Głównym celem 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 
placówek otrzymywali gorący posiłek, mogli 
korzystać ze sprzętu AGD przygotowując 
posiłek we własnym zakresie. Osoby, które 
miały problem alkoholowy korzystały z 
porady terapeuty uzależnień. Udzielono 
także pomocy w załatwianiu spraw 
urzędowych, w tym mieszkaniowych. Dzięki 
współpracy z MOPS-em osoby 
przebywające w Noclegowniach i w 
Schronisku miały ułatwiony kontakt z 
pracownikiem socjalnym, który pomagał 
uzyskać środki finansowe, np. zasiłek stały, 
okresowy lub celowy oraz służył pomocą 
przy załatwianiu całodobowych placówek 
opiekuńczych. Możliwość skorzystania z 
kompleksowego wsparcia pomogło osobom 
bezdomnym zmienić swoje dotychczasowe 
życie.

87.90.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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508 648,66 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 119 220 675,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 175 572 549,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 130 084 813,48 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 559 870,32 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 40 206 498,49 zł

d) przychody finansowe 79 174,23 zł

e) pozostałe przychody 2 642 192,66 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.10.Z

Przedmiotem działalności są usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze, chore i 
niepełnosprawne. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę oraz zalecaną przez lekarza 
pielęgnację. Usługi świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę - siostry Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Ponadto Stowarzyszenie na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie prowadzi placówkę leczniczą: Dom PCK - Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum domowe i Długoterminowa Opieka Pielęgniarska, 
realizującą świadczenia całodobowej opieki nad osobami chorymi. Ogółem w 2019 roku w 
Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie przebywało 131 osób.

2 94.99.Z

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż we współpracy z  firmą "Wtórpol" prowadził projekt 
"Tekstylia" polegający na zbiórce odzieży używanej, obuwia i tekstyliów. Zbiórka prowadzona 
była do specjalnie oznaczonych logiem PCK pojemników należących do stowarzyszenia, 
rozstawionych na terenie wszystkich 16 województw. Środki pozyskane ze sprzedaży 
zebranych ubrań, pościeli itp. Polski Czerwony Krzyż przeznaczył na obsługę projektów 
pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Część pozyskanej odzieży i 
obuwia oddziały PCK przekazały osobom potrzebującym w ramach projektów pomocowych. 
Projekt miał charakter proekologiczny, wspierał działania władz lokalnych w utrzymaniu 
czystości w miastach i wsiach.

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 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 2019 
roku Polski Czerwony Krzyż w ramach działalności gospodarczej przeprowadził 1.013 kursów, 
w których uczestniczyło 16.036 osób.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49 648 596,70 zł

2.4. Z innych źródeł 6 194 628,82 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 162 947,41 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 450 038,02 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 85.59.B.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,                                                                         gdzie 
indziej niesklasyfikowane

64 962,04 zł

2 86.90.E.  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 184 820,51 zł

3 88.  Pomoc społeczna bez zakwaterowania 160 998,51 zł

4 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 38 912,67 zł

1 łóżka rehabilitacyjne, Warmińsko-Mazurski OO PCK 11 858,40 zł

2 organizacja biegu i pikniku, Mazowiecki OO PCK 10 000,00 zł

3 zapomoga i zwrot za leki Piotr Różeński, Małopolski OO PCK 15 428,14 zł

4 zestaw ratownictwa medycznego R1, Zachodniopomorski OO PCK 6 221,30 zł

5 pobyt rehabilitacyjny podopiecznej, Łódzki OO PCK 4 800,00 zł

6 usługa cateringowa - paczki żywnościowe, Łódzki OOPCK 5 198,00 zł

7 zapomoga celowa dla podopiecznej, Lubuski OO PCK 4 623,15 zł

w 
tym:

8 579 340,08 zł

4 760 652,51 zł

105 880 682,41 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

854 354,39 zł

1 887 956,05 zł

4 493 808,58 zł

1 014 327,49 zł

0,00 zł

1 191 651,70 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)

40 206 498,49 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 15



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2 305 065,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -421,32 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 7 862 653,49 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 178 895 007,38 zł 450 038,02 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

132 389 879,41 zł 450 038,02 zł

2 560 291,64 zł 0,00 zł

32 343 845,00 zł

696 344,73 zł

9 265 739,40 zł

1 638 907,20 zł 0,00 zł

8 artykuły spożywcze, Opolski OO PCK 8 657,41 zł

9 środki opatrunkowe, Warmińsko-Mazurski OO PCK 2 964,05 zł

10 naszywki na mundury ratowników medycznych, Kujawsko-Pomorski OO PCK 1 353,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 773,65 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 7 862 653,49 zł

2 035,45 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

119 387 739,20 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

844 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)

695,31 etatów

6 777 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

69 700 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

14 363 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

916 osób

13 447 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 120 206 650,00 zł

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

99 783 461,03 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 

20 423 188,97 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)

19,39 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)  

27,49 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)  

1 328,87 zł

13 760 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)

2 719 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 919 osób

800 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

9 666 osób

4 094 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30 189 660,29 zł

27 905 365,50 zł

- nagrody

- premie

1 340 139,00 zł

338 169,34 zł

- inne świadczenia 605 986,45 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 90 016 989,71 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 591 395,42 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 98 192 065,61 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

1 100,00 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 Opieka nad starszymi ludźmi. Świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób objętych 
pomocą  MOPS w Oławie.

Gmina Miasto Oława 1 240 785,00 zł

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

Usługi opieki dziennej i pomocy 
sąsiedzkiej dla osób starszych i 
niesamodzielnych, opieka 
wytchnieniowa dla opiekunów 
faktycznych, wsparcie osób 
niepełnosprawnych, aktywizacja 
seniorów.

Urząd Marszałkowski  w Toruniu 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

4 627 518,24 zł

3 CZAS - Centr Zainteresowań 
Ambitnych Seniorów.

Zajęcia dla seniorów - 
prowadzenie klubów seniora

Województwo Lubelskie - Zarząd 
Województwa Lubelskiego

3 359 820,40 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

2 400,00 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

35 292,50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Usługi opiekuńcze nad 
osobami niesamodzielnymi.

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

Gmina Nowa Sól - Miasto 1 841 582,50 zł

5 Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania.

Opieka nad osobami 
potrzebującymi.

Urząd Miasta Łodzi 3 764 714,14 zł

6 Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w 
domu.

Realizacja usług opiekuńczych w 
zakresie zaspokajania 
codziennych potrzeb życiowych 
oraz w zakresie podstawowej 
pielęgnacji dla osób 
wymagających opieki w miejscu 
zamieszkania na terenie 
Obszaru III Gminy Miejskiej 
Kraków Podgórze.

Gmina Miejska Kraków 6 016 120,00 zł

7 Świadczenie usług 
opiekuńczych.

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych

Gmina Miejska Płock 2 155 737,50 zł

8 Świadczenie usług 
opiekuńczych.

Organizacja i świadczenie w 
latach 2019-2020 usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu.

Miasto Opole 2 001 235,50 zł

9 Świadczenie usług 
opiekuńczych

Realizacja 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, 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych na 
rzecz dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi

Miasto Jasło 1 590 423,00 zł

10 Świadczenie 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 2 503 645,20 zł

11 Świadczenie usług 
opiekuńczych.

Świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych dla osób 
zamieszkujących na terenie 
Gminy.

Urząd Gminy Kolbudy 167 925,00 zł

12 Świadczenie usług 
opiekuńczych.

Świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Gmina Świętochłowice 11 044 182,22 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)

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) 

13 Wszechstronny rozwój 
gwarantem sukcesu.

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

Urząd Marszałkowski w Kielcach 161 440,91 zł

14 Usługi opiekuńcze dla 
uprawnionych mieszkańców 
Olsztyna

Świadczenie usług opiekuńczych 
obejmujące pomoc w 
zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, czynności związane 
z utrzymaniem higieny 
otoczenia, pielęgnacja zgodnie z 
zaleceniami lekarza, 
zapewnienie kontaktu z 
otoczeniem

Gmina Olsztyn 3 016 409,00 zł

15 Świadczenie usług 
opiekuńczych.

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

Miasto Poznań 10 263 456,00 zł

16 Pomoc osobom przewlekle - 
psychicznie chorym.

Utworzenie i prowadzenie w 
Stargardzie Szczecińskim 
środowiskowego domu 
samopomocy typu AC dla 
dorosłych osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz osób 
wykazujących inne  przewlekłe 
zaburzenia  czynności 
psychicznych.

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Miasta Stargard

475 278,00 zł

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

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

Prowadzenie Krajowego Biura 
Informacji i Poszukiwań

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

2 525 000,00 zł

2 Publiczna służba krwi- 
wydawanie odznak ZHDK 
oraz legitymacji i ich 
duplikatów

Promowanie Honorowego 
Krwiodawstwa

Skarb Państwa - Minister Zdrowia - 
NCK

416 817,00 zł

3 Wystawa plenerowa 
plakatów PCK w Łazienkach 
Królewskich, Mural

Wystawa plenerowa plakatów 
PCK z okazji 100-lecia PCK

Biuro Programu Niepodległa 74 000,00 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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Usługi opiekuńcze Miasto Chełm 1 460 021,70 zł

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Opolu

567 116,00 zł

4 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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 
RYBNIKU

1 036 529,34 zł

5 Usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych MOPR w 
Kielcach

MOPR w Kielcach 4 637 397,60 zł

6 Świadczenie usług opiekuńczych na rzez podopiecznych MOPS 
na terenie miasta i gminy Nidzica

Gmina Nidzica 411 223,55 zł

7 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA KLIENTÓW MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU 
ŚLASKIM

518 492,25 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

3606772060000
0      

31-116 Kraków
ul. Studencka 19

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu 8

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu 1

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu 1

4 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 1

5 Urząd Miasta Bolesławiec 2

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 1

7 Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej

1

8 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy

1

9 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat we Włocławku

1

10 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Bydgoszczy 1

11 Starostwo Powiatu Inowrocławskiego 1

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 22



12 Urząd Miasta i Gminy w Kruszwicy 1

13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grudziądz 2

14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

15 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie 3

16 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 1

17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kraśniku

1

18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lisowie

1

19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie 1

20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 5

21 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie

1

22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 1

23 Forum Lubelskich Organizacji 1

24 Starostwo Powiatowe 
w Biłgoraju

1

25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Biłgoraju 1

26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie 2

27 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 2

28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Werbkowicach

1

29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 1

30 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim 2

31 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Zielonej Górze

1

32 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Nowej Soli

3

33 Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim

1

34 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łowiczu

1

35 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Skierniewicach

1

36 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Krakowie

2

37 Konsultant wojewódzki opieki paliatywnej 
w Krakowie

1

38 Urząd Miasta Nowy Sącz 2

39 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 2

40 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wieliczce

1

41 Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 1

42 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Inspektorat w Ciechanowie

1

43 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Płocku

1

44 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
Oddział Zamiejscowy 
w Ciechanowie

2
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45 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie

6

46 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w Warszawie

1

47 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Ostrołęce

1

48 Urząd Miasta Ciechanów 4

49 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce

1

50 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 2

51 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Opolu

1

52 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 1

53 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 1

54 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 2

55 Urząd Miasta Krosno 1

56 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Gdańsku

1

57 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy 
w Pruszczu Gdańskim

1

58 Miejski Ośrodek Pomocy 
w Gdańsku

1

59 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie 9

60 Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 1

61 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 
w Chorzowie

6

62 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Bielsku-Białej

2

63 Urząd Miasta Częstochowy 2

64 Urząd Miejski w Gliwicach 1

65 Kuratorium Oświaty Katowice Delegatura 
w Gliwicach

2

66 Urząd Miejski w Jaworznie 1

67 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie 1

68 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego

1

69 Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach

1

70 Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 1

71 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kielcach

1

72 Powiatowy Urząd Pracy 
w Bartoszycach

1

73 Starostwo Powiatowe 
w Nowym Mieście Lubawskim

1

74 Urząd Miasta w Działdowie 1

75 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie 1

76 Urząd Miasta Poznania 1

77 Placówka Straży Granicznej w Poznaniu 1
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marzena JURCZAK
Dorota MAŁECKA
dnia 15.10.2020r.

Data wypełnienia sprawozdania

78 Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Poznaniu 12

79 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 1

80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 1

81 Urząd Miejski w Koninie 5

82 Burmistrz Miasta Krotoszyna 1

83 Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie

3

84 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

1

85 Urząd Miasta w Szczecinie 1

86 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie 8

87 Urząd Miejski w Koszalinie 1

88 Urząd Nadzoru Technicznego w Koszalinie 1

89 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie 1

90 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie 1

91 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w Warszawie

1

92 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli 1
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