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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 14 Nr lokalu 

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

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-24

2005-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702373100000 6. Numer KRS 0000225587

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Kracik Prezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża do 
24.09.2021

TAK

Jarosław Piotr Cieszkiewicz Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża do 
24.09.2021

TAK

Zbigniew Misiejuk Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża do 
24.09.2021

TAK

Marek Brodzki Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
24.09.2021

TAK

Jerzy Kotowicz Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
24.09.2021

TAK

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  1



Jerzy Kazimierz Kornaus Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
24.09.2021

TAK

Zdzisław Szczepan 
Martyniuk

Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
24.09.2021

TAK

Anna Bożena Zacharek Członek Zarządu 
Głównego PCK do 
24.09.2021

TAK

Jerzy Bisek Członek ZG PCK do 
24.09.2021 Prezes PCK 
od 25.09.2021

TAK

Zbigniew Klawczyński Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża od 
25.09.2021

TAK

Jerzy Zaborowski Wiceprezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża od 
25.09.2021

TAK

Jolanta Maria Chełmińska Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Dariusz Cieśla Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Waldemar Adam Gołaś Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Andrzej Henryk Kinasiewicz Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Mariusz Malewicz Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Michał Lesław Mikołajczyk Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Antoni Wojciech Olak Członek Zarządu 
Głównego PCK

TAK

Mieczysław Pasowicz Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Janusz Maciej Sibiński Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

Zbigniew Stanisław 
Zawadzki

Członek Zarządu 
Głównego PCK od 
25.09.2021

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Józefa Pers Przewodnicząca Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK 
do 24.09.2021

TAK

Jerzy Wacław Orłowski Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej do 
24.09.2021

TAK

Henryk Zygmunt Śnieżek Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK 
do 24.09.2021 r.

TAK

Andrzej Jurak Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK do 
25.09.2021 r.

TAK

Anna Jakubowska Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK 10.03.-
24.09.2021 r.

TAK

Zbigniew Morzycki Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK do 
02.03.2021 r.

NIE

Hanna Mirosława Pulit Przewodnicząca Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK 
od 25.09.2021

TAK

Magdalena Juwko Wiceprzewodnicząca 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej od 
25.09.2021

TAK

Bartosz Dąbrowski Sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej PCK 
od 25.09.2021 r.

TAK

Arkadiusz Gola Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK od 
25.09.2021 r.

TAK

Dariusz Szubert Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK od 
25.09.2021 r.

TAK

Mirosław Welc Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej PCK 25.09.-
04.12.2021 r.

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 Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
6) prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
7) niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i 
katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo 
do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
8) działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w 
tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
9) prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy 
społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji 
kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej;
10) prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi 
działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z 
uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych 
zachowań;
12) upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;
13) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego;
14) działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku 
konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
15) prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci i 
młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, 
krajoznawstwo i rekreację;
16) organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i 
socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne - dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
17) rozwija działalność wśród dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym 
realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
18) prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
podlegających wykluczeniu społecznemu;
19) pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do 
realizacji zadań PCK;
20) prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w 
kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
21) realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w szczególności zlecone 
przez organy administracji publicznej.

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

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r. nosi nazwę „Polski 
Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. 14  lipca 1919 r. został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża, a 16 września 1919 r. przyjęty do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – obecnie 
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż jest 
stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. 
oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r. i z 9 grudnia 2005 r., których stroną jest Polska. Posiada 
status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Działalność PCK jest 
regulowana powszechnymi przepisami prawa oraz w szczególności: ustawą z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, 
statutem zatwierdzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2011 r., uchwałami Międzynarodowych Konferencji 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE.
W ramach struktury Polskiego Czerwonego Krzyża w 2021 roku działały: Zarząd Główny PCK, 16 Oddziałów Okręgowych, 
zlokalizowanych w każdym z województw, a na szczeblu powiatowym łącznie 196 Oddziałów Rejonowych i Delegatur. W ramach 
tych struktur działają jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK,Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Kluby 
Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa oraz Grupa Pomocy Humanitarnej. Najwyższą władzą PCK jest Krajowy Zjazd, 
organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, wyznaczający ramową strategię jego działań, 
zatwierdzający sprawozdania finansowe i powołujący organy szczebla krajowego. Organem wykonawczym, który kieruje pracami 
całego Stowarzyszenia jest Zarząd Główny. Najwyższym organem w oddziale okręgowym i rejonowym jest odpowiednio 
okręgowy i rejonowy Zjazd, a organem wykonawczym odpowiednio Zarząd Okręgowy i Rejonowy.Kontrole działania organów 
PCK wykonują: na szczeblu krajowym Głowna Komisja Rewizyjna oraz na szczeblu Okręgowym i Rejonowym odpowiednio 
okręgowa i rejonowa Komisja Rewizyjna. W Polskim Czerwonym Krzyżu działają dodatkowo na szczeblu krajowym: Sąd 
Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.
Wszystkie osoby wybierane do wyżej wymienionych organów pełnią swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobierają za 
to wynagrodzenia. 
W związku z zakończeniem kadencji, przedłużonej o rok z uwagi na pandemię COVID 19, 25 września 2021 roku odbyły się 
wybory najwyższych władz Stowarzyszenia. 
BEZPIECZEŃSTWO.
Jednym z zadań statutowych PCK jest przygotowanie do działania na wypadek klęsk i katastrof. Zadanie to realizowane jest  
m.in.: poprzez System Ratownictwa PCK. Adresatami pomocy są obywatele Polski i przebywający na terenie kraju obcokrajowcy 
objęci sytuacją nadzwyczajną. System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 19 wyspecjalizowanych Grup 
Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do 
działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony 
osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i umiejętności ratowników jest wspólny dla całego 
Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Grupy Ratownictwa, w tym Grupy Ratownictwa Medycznego oraz 
Specjalnego są zlokalizowane w niemal każdym oddziale okręgowym z wyjątkiem łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego oraz 
lubelskiego. Natomiast w Lubelskim OO działa Grupa Pomocy Humanitarnej. Zadaniem wszystkich Grup tworzących System 
Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie 
czasu. Grupy w ramach swoich zadań współpracują z władzami publicznymi i instytucjami, takimi jak: Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Obrona Cywilna Kraju i Siły Zbrojne.
W roku 2021 w ramach Systemu Ratownictwa PCK zrealizowano:
- 6 szkoleń poruszających tematykę realizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną. W szkoleniach 
uczestniczyło ponad 200 ratowników z Grup Ratownictwa PCK z całego kraju. W ramach warsztatów, teoretycznych 
i praktycznych, poruszano tematykę bezpieczeństwa pracy na terenie katastrofy budowlanej, sposobów ewakuacji 
poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych, realizacji zadań przy niewystarczających zasobach osobowych i sprzętowych oraz 
kierowania działaniami ratowniczymi,
-13 szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym, w których uczestniczyło ponad 210 
ratowników. W ramach warsztatów, teoretycznych i praktycznych, poruszano tematykę wykorzystania urządzeń do nawigacji 
satelitarnej GPS oraz metody przeszukania terenu. Priorytetem dla prowadzenia szkoleń z tematyki poszukiwania osób 
zaginionych w terenie zielonym jest ugruntowane zaangażowanie Grup Ratownictwa PCK w realizację działań poszukiwawczych. 
Od stycznia do grudnia 2021 roku jednostki Systemu Ratownictwa PCK były ponad 63 razy dysponowane przez Policję do tego 
typu działań. Działania te są wynikiem realizowania postanowień listu intencyjnego, deklarującego wolę ścisłej współpracy w 
zakresie współdziałania i wspomagania, poprzez udostępnianie sił i środków Polskiego Czerwonego Krzyża podczas czynności 
poszukiwawczych, prowadzonych przez Policję, w tym Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, 
którego Grupy Ratownictwa PCK są podmiotem.
Ponadto rok 2021 był dla Systemu Ratownictwa PCK rokiem szczególnym, ze względu na kryzys migracyjny na granicy polsko – 
białoruskiej. 
W ramach przygotowania organizacji do działania na wypadek klęsk i katastrof, PCK dysponuje magazynami interwencyjnymi, 
które zaopatrzone są m.in.: w łóżka polowe, agregaty prądotwórcze, materace oraz pościel.
W 2021 r. na obszarze Lubelskiego Oddziału Okręgowego kontynuowała działalność Grupa Pomocy Humanitarnej PCK. Celem 
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Grupy jest organizacja i wspieranie działań humanitarnych. W okresie trwania reżimu sanitarnego związanego z epidemią 
COVID-19 specyfika działań GPH PCK uniemożliwiała kontynuowanie szkoleń w wersji online. Szkolenia stacjonarne – sprzętowe 
i scenariuszowe zostały przywrócone w 2021 r. i obejmowały między innymi udział w:
- ćwiczeniach ewakuacji rannych z gruzowiska - rolą grupy było zorganizowanie wsparcia i zaplecza dla ratowników,
-szkoleniu w zakresie tworzenia punktu tymczasowego pobytu dla osób ewakuowanych z miejsca zagrożenia, gdzie po raz 
pierwszy poddano próbom zestaw procedur dotyczący organizacji takich punktów, opracowany od podstaw przez GPH PCK,
- symulacji wypadku masowego na drodze ekspresowej - ćwiczenia prowadzone były we współpracy z jednostkami PSP, OSP 
oraz z służbami medycznymi,
- transgranicznych ćwiczeniach DIADEM CROSS – BORDER EXERCISE 2021 organizowanych w Heringsdorfie i Świnoujściu przez 
DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommerne i Zachodniopomorski OO PCK. 
Ponadto GPH PCK była zaangażowana jako wsparcie akcji szczepień przeciwko COVID-19 (Lublin, Bełżyce). Rolą grupy była 
opieka nad osobami, które są po szczepieniu, dystrybucja ciepłych napojów, udzielanie informacji osobom oczekującym w 
kolejce do szczepienia.
W 2021 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej a Lubelskim 
Oddziałem Okręgowym PCK, dotyczące oficjalnej współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
DZIAŁANIA PCK W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM MIGRACYJNYM NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ.
Polski Czerwony Krzyż od 7 października 2021 r. prowadził zbiórkę finansową oraz rzeczową pod hasłem #naratunekuchodzcom. 
Z pozyskanych środków i darów przygotowywane były pakiety pomocowe z odzieżą oraz żywnością i wodą. Pakiety te dostępne 
były w lokalnych punktach dystrybucji, które znajdowały się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym w Białystoku, 
Hajnówce, Sokółce, Suwałkach (woj. podlaskie) oraz Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). 
W okresie od września 2021 r. do końca stycznia 2022 r. Polski Czerwony Krzyż wydał 4 400 pakietów pomocowych dla 
migrantów. Ponadto pakiety były przekazywane do innych organizacji pozarządowych, grup aktywistów oraz Straży Granicznej, z 
którymi PCK współpracował przy niesieniu pomocy na granicy polsko - białoruskiej. 
W działania kryzysowe włączyły się również Grupy Ratownictwa PCK, które:
- wspierały organizację przy realizacji transportów z pomocą humanitarną – zarówno przekazywanej bezpośrednio osobom 
potrzebującym jak i organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zajmującymi się migrantami. Efektem było przewiezienie 
przez ratowników  niemal 7 ton darów,
- prowadziły dyżury ratownicze na terenie woj. podlaskiego, których celem była realizacja zadań z zakresu pomocy medycznej,  
Podczas 12 dyżurów (ponad 575 godzin) ratownicy PCK udzielili pomocy medycznej ponad 40 osobom, a 300 kolejnych 
otrzymało wsparcie psychologiczne oraz pomoc rzeczową,
- wspierały działania Rzecznika Praw Obywatelskich podczas realizowanych przez Biuro RPO 6 wizytacji na granicy polsko-
białoruskiej w związku z trwającym tam kryzysem humanitarnym i nieustająco rosnącą liczbą osób przekraczających granicę w 
sposób nieuregulowany. Podczas wizytacji zespołowi Biura RPO towarzyszyli ratownicy i medycy Polskiego Czerwonego Krzyża, 
którzy pozostawali w gotowości do podjęcia działań medycznych wobec migrantów. W czasie trzech wizyt udzielili pomocy 
medycznej ponad 20 osobom. Ponadto PCK we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy utworzył w Michałowie 
punkt pomocy humanitarnej w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Punkt działał od 8 listopada 2021 r. do lutego 2022 r. i był 
również miejscem wyjazdowym dla ratowników PCK. We współpracy ze Strażą Graniczną prowadzone były dyżury patrolowo-
ratownicze. Teren dyżurów obejmował obszar placówek Straży Granicznej w Szudziałowie, Krynkach, Bobrownikach, 
Michałowie, Narewce i Białowieży. 
Polski Czerwony Krzyż dostarczył również ponad 3 tony pomocy humanitarnej bezpośrednio do wszystkich placówek Straży 
Granicznej, w których przebywali migranci. Otrzymywali oni żywność, ciepłe ubrania, karimaty, śpiwory, koce czy powerbanki 
Przekazano również 15 zestawów wyposażenia sal rekreacyjnych dla dzieci i zestawy przyborów szkolnych.
W listopadzie 2021 r. Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do kampanii społecznej zorganizowanej przez organizacje pomocowe, 
które apelowały do rządu i Polaków o pomoc dla migrantów przedostających się do Polski: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – 
my możemy ich ocalić”. Celem kampanii społecznej było pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej 
pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. 
W związku z wystąpieniem kryzysu na granicy polsko-białoruskiej PCK, przez cały okres jego trwania, współpracował z 
Białoruskim CK, a także z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i Międzynarodową Federacją oraz z kilkunastoma 
organizacjami pozarządowymi z Europy Zachodniej. Przedstawiciele PCK – na różnych szczeblach organizacyjnych – byli 
inicjatorami, czy uczestnikami wielu spotkań z przedstawicielami międzynarodowych organizacji pomocowych, np.: UNHCR, 
IOM, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Kryzys na granicy to 
również czas wzmożonych relacji i kontaktów z mediami polskimi, ale i międzynarodowymi.
W czasie tych kilku miesięcy PCK wielokrotnie występował do władz Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o dostęp do strefy 
wyłączonej (Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji). Niestety, zdecydowana większość apeli pozostała bez odpowiedzi lub uzyskała odpowiedź odmowną.
UPOWSZECHNIANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO. 
Polski Czerwony Krzyż w 2021 r. prowadził działania w zakresie upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i 
ochrony znaku w ramach których:
- rozstrzygnięto XXIII edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka. Celem konkursu był wybór najlepszych prac z zakresu 
międzynarodowego prawa humanitarnego w kategoriach: pracy podyplomowej, magisterskiej i doktorskiej. Finalnie w konkursie 
wzięło udział 20 osób, a nagrodzono 8 z nich,
- zorganizowano XXIII edycję Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, która odbyła się w formule on-line w 
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okresie 29.04-10.06. Wzięło w niej udział 80 słuchaczy, w gronie których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, 
prawnicy, dziennikarze, pracownicy NGOs i PCK. Program składał się z wykładów tematycznych wzbogaconych dyskusjami z 
wykładowcami. Wsparcia w zorganizowaniu szkoły udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz firma Microsoft,
- przeprowadzono zajęcia i wykłady z zakresu MPH na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ramach szkoleń dla 
żołnierzy/podoficerów, organizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- zaktualizowano i kontynuowano realizację programu Odkrywamy Prawo Humanitarne, przeznaczonego dla nauczycieli i 
uczniów. W ramach aktualizacji programu obyły się warsztaty wprowadzające dla nauczycieli, podczas których udało się 
wyjaśnić wiele zagadnień, a dodatkowo opracowano konspekty nt. wojny hybrydowej, wpływu nowych technologii na działania 
zbrojne oraz handlu ludźmi,
- upowszechniano wśród organizacji i instytucji partnerskich publikację w formie zeszytów naukowych „Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne – odpowiadamy na twoje pytania. Kompendium dla słuchaczy Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego”. Autorami tej publikacji są członkowie działającej przy Zarządzie Głównym PCK Komisji ds. Upowszechniania 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
- skonsultowano zgodność tematyki prawa humanitarnego w grze komputerowej „War Hospital”,
- przeprowadzono cykl spotkań dla Bułgarskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie upowszechniania międzynarodowego prawa 
humanitarnego i zbudowania struktury instytucjonalnej współpracy na szczeblu rządowym,
- przedstawiciele PCK uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach Międzyresortowej Komisji ds. Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, sprawozdając wykonanie zobowiązań humanitarnych,
- udostępniano zbiory Biblioteki MPH nauczycielom, studentom, uczniom i innym pasjonatom tematyki humanitarnej. Aby 
ułatwić korzystanie z biblioteki, zmodernizowano ją i pozyskano nowe publikacje,
- wygłoszono kilka wykładów dla służb mundurowych z zakresu ochrony znaku Czerwonego Krzyża,
- na szczeblu centralnym podjęto kilkadziesiąt interwencji dotyczących ochrony znaku. 
DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEGO BIURA INFORMACJI I POSZUKIWAŃ.
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża działa nieprzerwanie od 1919 roku. Zakres jego działalności 
wynika z Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 1977 r. i 
2005 r. Każde Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi własną służbę poszukiwań, będącą w 
ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie. Zadaniami Krajowego Biura Informacji i 
Poszukiwań, realizowanymi również w 2021 r. były: 
- 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 zakresie działalności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK w 2021 wpłynęło ponad 7 tys. pism z kraju i z zagranicy. W 
ramach prowadzonych spraw 147 poszukiwań zakończyło się wynikiem pozytywnym, w 412 przypadkach udało się ustalić 
miejsce pochowania żołnierzy i cywilnych ofiar wojny. Zarejestrowano 293 nowe, imienne, dokumenty uzyskane z archiwów 
krajowych i zagranicznych, wprowadzono do bazy danych 14 986 oryginalne, imienne dokumenty dotyczące ofiar wojny i 
wykonano 170 kwerend dotyczące 735 miejscowości. 
W ramach prowadzenia działalności Biura, mającej na celu jak najbardziej efektywne wykonywanie zadań, zorganizowano 
spotkanie z:
- przedstawicielami rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej nt. współpracy przy 
tworzeniu biogramów więźniów obozu w Starobielsku,
- pracownikami Przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej ds. Organizacji i Zarządzania Działań Wojskowo-
Memorialnych w Polce. Celem spotkania było omówienie zasad i usprawnienie współpracy w zakresie poszukiwania grobów 
żołnierzy Armii Czerwonej, poległych na terytorium Polski w czasie II wojny światowej,
- przedstawicielami Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, w celu aktualizacji procedur współpracy przy zapewnieniu 
warunków realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji Genewskich oraz Porozumienia o współpracy miedzy Ministrem 
Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem,
- Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych, związanych z ruchem naturalnym 
ludności i ochrony miejsc pamięci. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy PCK w projekcie digitalizacji 
dokumentów i stworzenia ujednoliconej bazy danych żołnierzy pochowanych na terenie Polski,
- Konsulem Ambasady Kazachstanu w Warszawie. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w zakresie poszukiwania 
grobów żołnierzy poległych na terytorium Polski w czasie II wojny światowej.
W związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej zorganizowano w Białymstoku spotkanie dla organizacji 
pozarządowych i władz samorządowych, mające na celu przedstawienie niezbędnych procedur koniecznych do uruchomienia 
konkretnych spraw dotyczących Łączenia Rodzin.
PIERWSZA  POMOC.
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Jednym z działań statutowych PCK jest organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia dostosowane są do 
bieżących standardów, aby każdy kursant posiadał najświeższe informacje i umiejętności, pozwalające na szybką i fachową 
pomoc poszkodowanym.
W 2021 roku na terenie kraju działało 339 instruktorów pierwszej pomocy, spośród których 173 prowadziło działalność 
szkoleniową. Łącznie przeprowadzono 729 kursów pierwszej pomocy, na których przeszkolono 10 683 osoby. Podstawowe formy 
szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy to: kurs bazowy, 5 godzinny kurs elementarny, kurs podstawowy, trwający 16 godzin 
oraz kurs uczniowski. Wszystkie szkolenia kończą się wydaniem przez PCK zaświadczeń ukończenia kursu pierwszej pomocy.  
W innych formach działalności edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy uczestniczyło 13 869 osób w ramach 410 zajęć. W 
ramach programu „Ratowniczek pomaga Ci pomagać” zajęciami w 62 placówkach oświatowych objęto 1 536 dzieci. 
W roku 2021 przedłużono uprawnienia instruktorów pierwszej pomocy 54 osobom i nadano 22 nowe uprawnienia.
HONOROWE KRWIODAWSTWO. 
PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych 
dawców krwi. „Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat.
W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszające 23 988 członków oraz 28 715 
wolontariuszy , którzy oddali łącznie 119 367,64 litry krwi. Niezwykłym wydarzeniem w 2021 r. było oddanie setnego litra krwi 
przez jednego z honorowych dawców krwi z terenu okręgu małopolskiego. Wynik ten został zakwalifikowany do wpisania do 
Księgi Rekordów Guinnessa. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wielu krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK oddało ponad 
przeciętną ilość krwi np. 170 czy 210 litrów krwi. 
W ramach działań promocyjnych Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju zorganizował 2440 różnego rodzaju akcji/ 
inicjatyw związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa, przykładowo:
- akcja Krwiodawcza Banku Pekao i PCK w wyniku której zebrano 24 750 litrów krwi,
- na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 95 otwartych akcji poboru, podczas których udało się 
pozyskać 2 380,45 litrów krwi,
- na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 327 otwartych akcji poboru. Akcje organizowane były 
m.in. we współpracy z lokalnymi samorządami, parafiami, jednostkami OSP i innymi partnerami. Część z akcji połączona była z 
pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego,
- w Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK, w Poddąbiu odbył się w dniach 7-12 czerwca 2021 r. 44 Rajd Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczyło w nim 160 osób z 13 Klubów HDK PCK. W programie 
imprezy znalazły się m.in.: konkursy wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o PCK i o regionie, testy sprawnościowe. 
Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę imprez turystycznych, związanych z poznawaniem Pomorza,
- na terenie Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK organizowany był konkurs „Dar krwi, darem życia” dla honorowych 
krwiodawców oraz wielobój sportowy,
- na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył się 42 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża  skierowany do wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego. Na 
konkurs wpłynęły 802 prace z 84 placówek oświatowych. Nagrodzono 78 dzieci i młodzieży. Wszystkie nagrodzone prace zostały 
umieszczone na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Okres pandemii obejmujący rok szkolny 2020/2021 (nauka zdalna) wpłynął na możliwość organizowania dotychczasowych 
programów promocji krwiodawstwa. Dotyczyło to m.in. programu „Młoda krew ratuje życie”. Nie mniej jednak część placówek 
zaangażowanych w latach poprzednich, kontynuowała w miarę możliwości to działanie (m.in. Lubuski, Opolski, Mazowiecki, 
Świętokrzyski i Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK).
Podobna sytuacja dotyczyła Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, trwającego 
od stycznia do grudnia 2021 r. Należy zaznaczyć, że np. na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego w programie uczestniczyło 
11 jednostek PSP i OSP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i jego Oddziały Terenowe 
pobrały 426,53 litrów krwi „strażackiej”.
Ponadto akcje krwiodawstwa organizowane były także we współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, 
Służbą Więzienną pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi”,  „Nasza krew, nasza Ojczyzna”, „Na Straży życia”.
Dodatkowo należy wspomnieć, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK w 2021 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu 
dotyczącego Honorowego Krwiodawstwa pt. „Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny 
wolontariat dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego 
krwiodawstwa 
w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki. Efektem 
prowadzonej kampanii promocyjnej jest utworzenie 21 zespołów w całym w województwie lubelskim. Po ocenie efektów 
programu może on stać się programem ogólnopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W dniach 22-26 listopada ubr. obchodzone były w całej Polsce „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były 
uroczyste spotkania, w trakcie których 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 uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej  
nadał łącznie 122 odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za 
krzewienie idei czerwonokrzyskiej.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu 
Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadał 38 289 Tytuły Honorowe oraz wydał 1 362 duplikaty 
legitymacji ZHDK. 
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609 honorowych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”, a Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz 
innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK.
Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – 
Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
EDUKACJA. 
PCK we współpracy z nauczycielami prowadzi programy edukacyjne i profilaktyczne, starając się od najmłodszych lat kształtować 
wśród dzieci właściwe zachowania prozdrowotne. Pomocne we współpracy z przedszkolami i szkołami są nasze jednostki 
podstawowe - szkolne koła PCK i Kluby „Wiewiórka”.
W 2021 r. działaniami promocji zdrowia Polski Czerwony Krzyż objął ponad 110 tys. osób dorosłych i młodzieży, którzy 
uczestniczyli w 3616 kursach, szkoleniach i prelekcjach. Dodatkowo, dzięki wsparciu partnerów biznesowych, prowadzono 
kampanie społeczne 
i programy edukacyjne. 
W ramach działań edukacyjnych w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży w 2021 r. Polski Czerwony Krzyż 
prowadził:
- program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”, skierowany do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI), którego celem jest  
edukacja w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. W 2021 roku zakończono VIII i rozpoczęto IX edycję programu, w której 
przygotowano nowe materiały dla uczniów klas I-III, aby program jeszcze lepiej wpisywał się w nowoczesne trendy w nauczaniu. 
W roku szkolnym 2020/2021 w VIII edycji programu wzięły udział 743 szkoły. Spośród tych szkół, w 5 703 klasach I – VI 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 97 257 uczniów. W IX edycji programu biorą udział tylko uczniowie klas I-III. Program  
finansowany był ze środków przekazanych przez jego współorganizatora firmę Mars Polska, 
- program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I-
III. Celem programu jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym. W 
2021 r. program realizowało 48 przedszkoli i 38 szkół podstawowych, w których uczestniczyło 3 062 dzieci.
W ramach działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Polski Czerwony Krzyż prowadził program 
edukacyjny „Drogowe ABC”, który wspierał placówki przedszkolne w zakresie edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 
Trzecia edycja programu „Drogowe ABC” objęła 30 tys. dzieci w wieku przedszkolnym z terenu całej Polski. Program 
finansowany był ze środków przekazanych przez jego współorganizatora – sieć stacji CircleK Polska.
W 2021 r. Polski Czerwony Krzyż, w ramach działań zapobiegających ubóstwu menstruacyjnemu:
- prowadził program „Always #AkcjaDonacja”, którego celem było wspieranie uczennic, nie mogących ze względów finansowych 
pozwolić sobie na zakup artykułów menstruacyjnych. W 2021 r. w ramach 2 edycji programu wzięło udział 498 szkół z 12 
województw. Prawie 2 mln. podpasek trafiło do 24 177 uczennic, z czego 14 096 to uczennice szkół podstawowych (klasy 6-8) 
oraz 10 091 ze szkół średnich. Wśród beneficjentek programu Always #AkcjaDonacja znalazły się także 283 uczennice szkół 
specjalnych, (np.: szkół przyszpitalnych dla uczniów z chorobami przewlekłymi), 179 uczennic szkół integracyjnych i 169 uczennic 
przebywających pod opieką ośrodków wychowawczych (domów dziecka i centrum interwencji kryzysowej). Program Always 
#AkcjaDonacja realizowany był dzięki wsparciu firmy Procter & Gamble,
- włączył się w inicjatywę organizacji pozarządowych oraz aktywistów „Okresowa Koalicja”. Inicjatywa ta ma na celu 
przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego. PCK otrzymało ponad 50 000 szt. środków higieny 
menstruacyjnej, które trafiły do 4 Oddziałów PCK: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. 
Darowizna przekazana była przez partnera Okresowej Koalicji, właściciela sieci sklepów „Biedronka”. 
POMOC I OPIEKA.
Opieka nad potrzebującymi była impulsem do założenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Od ponad 103 lat PCK pomaga osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i stara się wyrównać szanse na godne życie swoim 
podopiecznym. 
W 2021 roku w ramach działalności pomocowej i wsparcia dziennego, PCK prowadził 80 różnego rodzaju ośrodków dla osób 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży, z których pomocy skorzystało 4 475 osób. 
Dodatkowo w 2021 r. Polski Czerwony Krzyż realizował pomoc w postaci różnych projektów dedykowanych konkretnym 
potrzebom seniorów:
- prowadził projekt „SeniorON”, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do 
godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. W ramach 4 edycji programu SeniorON w 2021 wzięło udział 459 seniorów, 
przeprowadzonych zostało 96 warsztatów, z czego 36 dotyczyło podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości 
mobilnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Banku Pekao S.A. seniorzy poznali proste sposoby poruszania się w świecie 
bankowości elektronicznej, 
- współpracował z policją w ramach programu „Seniorze nie daj się oszukać”. Celem programu była edukacja i przeciwdziałanie 
oszustwom, których ofiarami są osoby starsze,
- prowadził projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” realizowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK, 
którego celem było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób 
starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. W ramach programu 
utworzono: sieć dziennej opieki na terenach wiejskich (36 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla 180 seniorów), 
system pomocy sąsiedzkiej w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Włocławku w ramach którego 80 opiekunów świadczy usługi dla 
120 seniorów, system wsparcia dla opiekunów faktycznych (w tym wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, punkty 
konsultacyjne, wizyty instruktażowe w domach seniorów, świadczenie usług w ramach tzw. polityki wytchnieniowej), a także 
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struktura wolontariatu opiekuńczego,
- prowadził program „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”, realizowany przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK, 
którego celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także ich aktywizacja. W 2021 r. 
kontynuowano działalność w 15 klubach seniorów PCK. 
Przeprowadzono szereg zajęć, warsztatów i spotkań, tj.: zajęcia tematyczne (Spokój Seniora, Zdrowy Senior, Eko Senior, Senior 
rozwijający się), spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, zajęcia z historykiem, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalno-
muzyczno-taneczne z elementami teatru, gimnastykę, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z języków obcych, naukę samoobrony czy 
konsultacje z prawnikami. We wszystkich klubach kontynuowana jest działalność bezpłatnego wypożyczania sprzętu 
rehabilitacyjnego, tj. łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie czy kule. W zajęciach klubów 
seniora łącznie uczestniczyło 1 284 seniorów.
W 2021 r. Polski Czerwony Krzyż kontynuował ogólnopolskie akcje pomocowe takie jak: „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, 
„Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota” oraz „Wyprawka dla Żaka”. 
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA.
W 2021 r. PCK prowadził 84 punkty opieki oraz podpisał 164 umowy z samorządami na opiekę nad chorym w domu. Ogółem 
opieką objęto 14 158 osób. Usługi świadczyło w ciągu roku 5 047 sióstr/opiekunek PCK.
Dodatkowo wśród działań opiekuńczych Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzonych w roku 2021 roku można wymienić m.in:
- prowadzenie przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieki 
pielęgniarskiej domowej i domowego hospicjum,
- prowadzenie przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK działalności Ochotniczego Korpusu „OKO”, troszczącego się o żyjących 
Żołnierzy Powstania Warszawskiego. Działania opiekuńcze Korpusu oparte są na sprawdzonej formule drużyny powstańczej: 1 
siostra plus 2 wolontariuszy, którzy opiekują się dwojgiem podopiecznych,
- prowadzenie przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK noclegowni oraz ogrzewalni dla bezdomnych,
- prowadzenie przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK: punktu socjalnego zapewniającego łaźnię, 
poczekalnię/ogrzewalnię, magazyn odzieżowy dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego; Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
DOŻYWIANIE. 
PCK jest jedną z organizacji partnerskich w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program 
realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) we współpracy z organizacjami partnerskimi. W 2021 r. 
kontynuowano prowadzenie Programu w zakresie dystrybucji pomocy rzeczowej. Celem realizowanego Podprogramu 2021 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 były przede wszystkim osoby i rodziny 
podlegające deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Artykuły żywnościowe zostały 
dostarczone do 13 magazynów PCK, a żywność była dystrybuowana za pośrednictwem: Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, 
Podkarpackiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Łącznie Polski Czerwony Krzyż rozdysponował żywność o masie 4220 tys. ton o wartości 20.816.961,11 zł wydając 437 505 
paczek żywnościowych dla 90.411 osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej. 
W ramach Podprogramu 2020 w 2021 roku 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 mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
- 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 przez Polski Czerwony Krzyż w ramach poszczególnych okresów roku szkolnego. Rok 2021
 obejmował edycję V i VI Programu, w których brały udział placówki oświatowe i świetlice środowiskowe z Lubelskiego, 
Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego oraz Opolskiego (V ed.) Oddziału Okręgowego PCK. Realizacja 
programu finansowana jest przez Kulczyk Foundation. 
POMOC DORAŹNA.
Pomocą doraźną w 2021 r. objęto łącznie 126 082 osoby. Ogólna wartość pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża obejmującej 
m.in.: paczki żywnościowe, odzież, zapomogi pieniężne wyniosła 14 097 349,40 zł. Na obszarze całego kraju funkcjonowały 64 
magazyny pomocy doraźnej. 
PROGRAM "TEKSTYLIA".  
Celem programu „Tekstylia” jest uzyskanie środków finansowych na działalność statutową PCK, a w szczególności na dożywianie 
dzieci i poprawę życia najbiedniejszych rodzin. Nie bez znaczenia jest także fakt ekologicznego aspektu projektu – zużyta odzież 
nie trafia do strumienia odpadów zmieszanych, a umieszczana jest w specjalnych pojemnikach i następnie odpowiednio 
zagospodarowywana. W 2021 r. program zakończono zebraniem łącznie ponad 62 tysięcy ton odzieży o wartości 4 399 025 zł, a 
do dyspozycji PCK pozostawały 34 194 pojemniki na używaną odzież. Statystycznie każdy mieszkaniec Polski oddał do PCK 1,6 kg 
tekstyliów.
WOLONTARIAT. 
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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

507685

1342

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Działalność PCK jest w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy i członków PCK. Może się w nią zaangażować każdy bez 
względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. 
W Polskim Czerwonym Krzyżu w 2021 roku działały łącznie 94 124 osoby, spośród których 52 557 osób to członkowie PCK a 41 
567 to wolontariusze. Działalność wolontariuszy i członków PCK skupiona jest w następujących formach organizacyjnych, 
będących jednocześnie jednostkami podstawowymi Polskiego Czerwonego Krzyża: 
• kołach zakładowych i środowiskowych, 
• szkolnych i akademickich kołach PCK oraz Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM PCK),
• Klubach Honorowych Dawców Krwi,
• Grupach Ratownictwa i Grupie Pomocy Humanitarnej.
Najwięcej wolontariuszy i członków PCK skupiona jest w klubach Honorowych Dawców Krwi  PCK. W 2021 r. funkcjonowały 922 
kluby HDK działające na obszarze całego kraju. W stosunku do 2020 r. przybyło 29 nowych klubów, zrzeszających dodatkowych 
412 członków oraz 1 486 wolontariuszy. 
Kolejną największą grupą członków i wolontariuszy PCK jest Młodzież PCK. W 2021 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu działało 
łącznie 1 265 różnych form zrzeszających młodzież PCK, o 111 więcej niż w 2020 r.
Polski Czerwony Krzyż ponad 100 lat temu stworzył jeden z pierwszych w historii Polski ruch oparty na idei pracy wolontariuszy i 
zrzeszający młodych ludzi. W 2021 r. obchodzono 100-lecie powstania Ruchu Młodzieżowego PCK. 
W ramach obchodów podjęto inicjatywy i zorganizowano między innymi następujące akcje:
- organizowano uroczyste gale i prezentacje dotyczące działalności młodzieżowej z uhonorowaniem zasłużonych opiekunów 
szkolnych kół PCK,
- w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK kontynuowano realizację projektu „Aktywni na 100 lat” dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla 210 osób. Realizacja projektu "Aktywni na 100 lat" polegała na 
zwiększeniu zaangażowania młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych poprzez stworzenie i/lub 
animowanie Grup SIM w 14 miastach,
- Małopolski Oddział Okręgowy PCK przygotował okolicznościową pocztówkę i stempel,
- zrealizowano projekt pn. „SIM-Skuteczność, Inicjatywa, Młodość. 100-lecie Młodzieży 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 ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i 
Poszukiwań PCK.
W okresie sprawozdawczym KBIiP PCK 
wykonywało swoje podstawowe zadania 
wynikające z Konwencji Genewskich, tj. 
poszukiwanie osób zaginionych podczas wojen, 
konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych, 
poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za 
granicą, przekazywanie messaży 
czerwonokrzyskich od i do osób przebywających 
w krajach objętych konfliktem zbrojnym. 
Pracownicy Biura przyjmowali interesantów, 
wydawali zaświadczenia potwierdzające losy 
wojenne członków rodziny, brali udział w 
ekshumacjach ofiar wojny. W związku z 
kryzysem migracyjnym na granicy polsko-
białoruskiej w Xl.2021 r. KBIiP PCK zorganizowało 
w Białymstoku przy współpracy z Delegaturą 
MKCK w Belgradzie spotkanie informacyjne 
poświęcone działalności PCK w ramach pracy na 
rzecz Przywracania Więzi Rodzinnych (Restoring 
Family Links). W czasie spotkania przedstawiono 
podstawy prawne w zakresie pomocy 
humanitarnej ofiarom  konfliktów zbrojnych oraz 
możliwości poszukiwania osób zaginionych przez 
KBIiP PCK. Podobne spotkanie informacyjne 
odbyło się w grudniu podczas wizyty 
przedstawicieli Biura w Ośrodku dla 
Cudzoziemców w Białymstoku. W wyniku 
wprowadzenia stanu wyjątkowego i 
wynikających z niego ograniczeń Biuro nie było 
w stanie wypełniać obowiązków związanych z 
przywracaniem Więzi Rodzinnych wobec 
migrantów przebywających w Polsce zgodnie z 
przyjętymi standardami

94.99.Z 0,00 zł
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2

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

W 2021 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”. W dobie kryzysu 
migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej PCK 
czynnie uczestniczył w niesieniu uchodźcom  
pomocy humanitarnej przekazując żywność, 
ciepłą odzież, pomoc medyczną oraz wsparcie 
psychologiczne. Kolejny rok  PCK pozyskiwał i 
przekazywał potrzebującym artykuły  higieny 
osobistej oraz środki ochronne przeznaczone do 
przeciwdziałania skutkom COVID-19, opiekował 
osobami w izolacji oraz wspierał akcję szczepień 
przeciwko COVID-19. W roku sprawozdawczym 
PCK realizował programy dedykowane osobom 
w wieku emerytalnym, prowadził Kluby Seniora 
PCK oraz Dzienne Domy Seniora. 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 oraz pomoc socjalną. 
Stowarzyszenie przekazywało i wypożyczało 
nieodpłatnie osobom niepełnosprawnym sprzęt 
rehabilitacyjny.

88.99.Z 188 665,80 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
Upowszechnianie i promocja honorowego 
oddawania krwi w środowiskach: 
młodzieżowym, osób dorosłych i grup 
zawodowych. PCK 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. W 2021 roku ze 
względu na pandemię tylko część oddziałów 
okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża 
zorganizowała program „Młoda Krew Ratuje 
Życie” wśród młodzieży szkolnej i akademickiej 
oraz „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – 
Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.  W roku 
sprawozdawczym 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”. 
Ponadto w 2021 roku Polski Czerwony Krzyż 
realizował programy promujące zdrowie i 
zdrowy styl życia, upowszechniające aktywność 
fizyczną, ochronę środowiska, przeciwdziałające 
uzależnieniom i patologiom. Stowarzyszenie 
prowadziło m.in. kolejną edycję programu w 
zakresie promocji higieny jamy ustnej pn. „Dziel 
się Uśmiechem”, realizowało również program 
„Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”. W 
zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
odbyła się trzecia edycja programu „Drogowe 
ABC”.

86.90.E 130 300,80 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

4.1. 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 opieki nad osobami 
niesamodzielnymi Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Ciechanowie w 2021 roku realizował 
program pn. „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

W 2021 roku Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Ostrołęce prowadził 
Dom Pomocy Społecznej świadczący 
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.

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 2021 roku Oddział Rejonowy PCK w 
Kaliszu prowadził Noclegownię dla 
Bezdomnych, a Oddział Rejonowy PCK w 
Koninie Noclegownię i Schronisko dla 
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 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 
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 pomogło osobom 
bezdomnych zmienić swoje dotychczasowe 
życie. W okresie zaostrzonych restrykcji 
epidemiologicznych noclegownie pełniły 
funkcję ośrodków stałego pobytu dla 
bezdomnych.

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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515 089,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 130 211 509,59 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) 203 862 684,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 149 159 922,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 945 854,32 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 43 214 596,37 zł

d) przychody finansowe 6 175,80 zł

e) pozostałe przychody 7 536 134,94 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.10.Z

Przedmiotem działalności są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 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. 
W 2021 roku długoterminową opiekę nad osobami chorymi świadczył Małopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział prowadził w Krakowie  Dom Polskiego 
Czerwonego Krzyża - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, Hospicjum domowe i Długoterminową 
Opiekę Pielęgniarską. Ogółem w roku sprawozdawczym w ramach działalności gospodarczej w 
Domu PCK przebywało 156 osób. Świadczenia medyczne udzielano pacjentom bez przerwy. Ze 
względów bezpieczeństwa w 2021 roku w Domu PCK - Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
czasowo wstrzymywane były odwiedziny rodzin. Natomiast wizyty w opiece domowej 
pielęgniarskiej i hospicyjnej realizowano na bieżąco. W koniecznych sytuacjach realizowane 
były teleporady i wystawiane e-recepty.

2 94.99.Z

Przedmiotem działalności jest pozyskiwanie i sprzedaż odzieży używanej.
W 2021 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 68.20.Z

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 62 422 054,87 zł

2.4. Z innych źródeł 10 714 030,05 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 295 735,65 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 507 417,27 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 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).

281 892,91 zł

2 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)

127 171,96 zł

3 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 56 325,97 zł

4 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej niesklasyfikowane (szkolenia pierwszej 
pomocy, defibrylator treningowy, promocja wolontariatu wśród młodzieży, grupy ratownicze)

40 970,36 zł

1 Wynagrodzenie - obsługa krwiodawstwa - Dolnośląski OO PCK 20 155,19 zł

w 
tym:

10 239 317,29 zł

7 912 643,50 zł

112 038 959,30 zł

20 589,50 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:

779 944,15 zł

1 770 599,40 zł

13 931 365,47 zł

522 351,32 zł

256 228,07 zł

1 946 970,09 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)

43 214 596,37 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 -855 178,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 6 774 571,32 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 200 709 686,43 zł 507 417,27 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

150 015 101,22 zł 507 417,27 zł

3 945 854,32 zł 0,00 zł

36 440 025,05 zł

820 095,65 zł

7 419 707,97 zł

2 068 902,22 zł 0,00 zł

2 Nosze ratownicze - Kujawsko-Pomorski OO PCK 2 000,00 zł

3 Kalendarze promujące PCK - Lubelski OO PCK 5 173,48 zł

4 Zapomogi celowe (RODO) - Lubuski OO PCK 4 506,70 zł

5 Promocja Honorowego Krwiodawstwa - Łódzki OO PCK 3 500,00 zł

6 Zapomoga celowa - wydatki na rzecz: Piotr Różeński - Małopolski OO PCK 7 325,20 zł

7 Materiały promujące krwiodawstwo - Mazowiecki OO PCK 2 330,00 zł

8 Środki medyczne dla członkini Klubu HDK PCK - Opolski OO PCK 3 389,40 zł

9 Transport członków Klubów HDK PCK - Podkarpacki OO PCK 2 600,00 zł

10 Namioty z nadrukiem PCK - Podlaski OO PCK 749,00 zł

11 Materiały dla Grupy Ratownictwa - Pomorski OO PCK 9 744,24 zł

12 Ogrzewanie - gaz - Śląski OO PCK 3 990,45 zł

13 Defibrylator oraz zestaw ratowniczy AEDMAX COVID - Świętokrzyski OO PCK 4 313,15 zł

14 Łóżko rehabilitacyjne - Warmińsko-Mazurski OO PCK 7 200,03 zł

15 Artykuły spożywcze - paczki dla potrzebujących - różne okazje - Wielkopolski OO PCK 8 021,04 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 879,48 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 6 774 571,32 zł

879,48 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)

725 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)

616,27 etatów

5 925 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

52 557 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

26 005 463,51 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)

7 184 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

1 245 osób

5 939 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 133 624 552,61 zł

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

109 404 947,15 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 

24 219 605,46 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)

55,54 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 707,70 zł

10 824 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)

7 977 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 215 osób

4 762 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 081 osób

3 743 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29 476 082,22 zł

26 928 745,22 zł

- nagrody

- premie

1 358 131,61 zł

210 591,55 zł

- inne świadczenia 978 613,84 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 104 148 470,39 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 704 284,64 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 106 700 662,51 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

3 540,00 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 13 824 644,90 zł

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 2021-2023 
zadanie nr 1 część 2: 
Świadczenie usług opiekuńczych 
obejmujących pomoc w 
zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Gmina Lublin 7 123 359,00 zł

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

0,00 zł

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

27 431,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w domu 
Pogórze

Gmina Miejska Kraków 6 489 519,23 zł

4 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

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

Urząd Marszałkowski  w Toruniu 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

5 668 770,56 zł

5 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

Miasto Łódź 4 159 071,30 zł

6 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w domu 
Nowa - Huta

Gmina Miejska Kraków 3 997 092,78 zł

7 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

CZAS - Centr Zainteresowań 
Ambitnych Seniorów

Województwo Lubelskie - Zarząd 
Województwa Lubelskiego

3 430 718,10 zł

8 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizacja i świadczenia w 
latach 2021-2022 usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu 100/2020

Miasto Opole 3 402 494,00 zł

9 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze dla 
uprawnionych mieszkańców 
Olsztyna

Gmina Olsztyn 3 269 289,10 zł

10 Zapewnienie świadczenia 
usług opiekuńczych

Organizacja usług opiekuńczych Gmina Miasto Włocławek 3 244 978,00 zł

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

1 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" - 
promocja krwiodawstwa

Skarb Państwa - Minister Zdrowia 
(Narodowe Centrum Krwi)

714 981,71 zł

2 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 i 
Administracji

2 756 542,58 zł

3 Dotacja "Damy Radę" usługi 
opiekuńcze PCK dla osób

organizacja usług opiekuńczych Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

705 671,08 zł

4 Samodzielni - usługi 
opiekuńcze PCK dla osób 
potrzebujących wsparcia

organizacja usług opiekuńczych Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

873 688,50 zł

5 Klub aktywnych seniorów w 
pow. ciechanowskim

organizacja usług opiekuńczych Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

754 005,73 zł

6 Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami – 
edycja 2020-2021

Integracja osób z 
niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

2 016 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kielc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Kielcach

5 885 047,30 zł

2 Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu 
zamieszkania na terenie gminy Wieluń w 2021 roku

Gmina Wieluń 623 150,00 zł

3 Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z terenu Gminy Rawa Mazowiecka usług 
opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rawie Mazowieckiej

638 160,00 zł

4 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeiznach

Miasto Brzeziny 295 723,00 zł

5 ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH-PODSTAWOWYCH 
USŁUG PIELĘGNACYJNYCH,USŁUG SPECJALISTYCZNYCH NA 
RZECZ OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI/W TYM REHABILITACJA. 
SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZONE NA RZECZ DZIECI Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM TAKŻE AUTYZM) 
SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB DOROSŁYCH Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MIASTO RYBNIK -OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

1 011 417,00 zł

6 ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  W 
MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH,SPECJALISTYCZNYCH 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH,USŁUG SPECJALISTYCZNYCH  NA RZECZ 
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 
ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1 228 724,70 zł

7 ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH  
USŁUG  OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA 
TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH

766 750,00 zł

8 Świadczenie usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Biłgoraj

122 018,00 zł

9 Świadczenie usług opiekuńczych Miasto Chelm 1 412 015,00 zł

10 Świadczenie usług opiekuńczych Gmina Miasto Lubartów 55 644,79 zł

11 Świadczenie usług opiekuńczych Miasto Puławy 3 180 567,90 zł

7 "Dojrzali wiekiem - młodzi 
duchem"

organizacja usług opiekuńczych Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 
Kielcach

7 000,00 zł

8 Pomóż biednemu - on jest 
wśród nas

pomoc społeczna Urząd Wojewódzki w Katowicach 15 400,00 zł

9 Projekt Śląskie pomaga pomoc społeczna Urząd Wojewódzki w Katowicach 12 946,37 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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. w 
likwidacji

3606772060000
0      

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 1

2 Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 1

3 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie 1

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Bydgoszcz 1

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce 1

6 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie 15

7 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim 3

8 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie 15

9 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie 1

10 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi 3

11 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 2

12 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie 1

13 Polska Akademia Jakości CERT w Katowicach 1

14 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 2

15 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 1

16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu 1

17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie 2

18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2

19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku 1

20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim 1

21 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu 1

22 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu 1

23 Kuratorium Oświaty w Katowicach 3

24 Kuratorium Oświaty w Warszawie 1

25 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 1

26 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 3

27 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

28 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1

29 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 1

30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1

31 Urząd Gminy Lubartów 1

32 Urząd Gminy Nowa Sól 1

33 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 3

34 Urząd Miasta Bolesławiec 2

35 Urząd Miasta Częstochowy 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 - GŁÓWNA 
KSIĘGOWA PCK

KATARZYNA MIKOŁAJCZYK - 
DYREKTOR GENERALNY PCK

Data wypełnienia sprawozdania

36 Urząd Miasta Działdowo 1

37 Urząd Miejski w Koninie 4

38 Urząd Miasta Nowego Sącza 1

39 Urząd Miejski w Suwałkach 1

40 Urząd Miasta Szczecin 2

41 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 1

42 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie 1

43 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kaliszu 2

44 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 1

45 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie 3

46 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 1

47 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 1

48 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

49 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 1

50 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu 2

51 Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie 1

52 Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie 4
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