ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
w 2013 r.

Warszawa, maj 2014 r.

I WSTĘP

„Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego
Czerwonego Krzyża w 2013 r.” zostało opracowane w oparciu o sprawozdania
zarządów oddziałów okręgowych oraz działów Biura Zarządu Głównego.
Zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 9 do kompetencji Dyrektora Generalnego PCK należy
przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Zarządowi
Głównemu, który rekomenduje je najwyższemu organowi statutowemu –
Krajowemu Zjazdowi PCK – kompetentnemu, zgodnie z § 27 pkt 3 a i b Statutu
PCK do rozpatrywania sprawozdań programowo – organizacyjnego
i finansowego z działalności Stowarzyszenia za dany rok.
Powyższe sprawozdania są podstawą opinii Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz kierowanego do Krajowego Zjazdu wniosku o udzielenie absolutorium
członkom Zarządu Głównego PCK za działalność w minionym roku, zgodnie
z § 34 ust. 2 pkt 2 oraz § 27 pkt 3 Statutu PCK.
Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pożytku publicznego składa
roczne sprawozdanie z działalności, zatwierdzone przez Krajowy Zjazd PCK,
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz podaje do publicznej wiadomości
umieszczając na stronie internetowej www.pck.pl
Należy podkreślić, że sprawozdania z działalności Stowarzyszenia są
bogatym źródłem informacji o aktywności organizacji, realizacji strategii
programowej, zatwierdzonej uchwałą Krajowego Zjazdu PCK na okres kadencji,
a także dokumentami o charakterze historycznym, podsumowującymi kolejne
lata działalności Stowarzyszenia o 95 letniej tradycji i ponadczasowych
wartościach.
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II Dane o organizacji pożytku publicznego.
1. Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
nr KRS: 0000225587, data wpisu: 24.01.2005 r., REGON: 007023731
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. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171) oraz Protokołów dodatkowych
do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) i z 9 grudnia 2005 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1049), których stroną jest Polska.
Podstawy prawne działalności PCK:
- ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276),
- Statut – zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2011 r. (Dz. U.
z 12 października 2011 r. Nr 217, poz. 1284),
- uchwały Międzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
2. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną. Okres istnienia Stowarzyszenia jest
nieograniczony.
3. Godłem Stowarzyszenia jest czerwony krzyż na białym polu występujący samodzielnie
lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”. Zasady i sposoby używania oraz
ochrony znaku czerwonego krzyża określa ustawa o PCK, regulamin uchwalony przez
organy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz
przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
4. Polski Czerwony Krzyż działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne
w działalności humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami
dodatkowymi jako jedyne stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzyża upoważnione
do prowadzenia działalności w Polsce. W stosunkach z władzami publicznymi
Stowarzyszenie zachowuje autonomię, która zapewnia mu w każdym czasie działalność
zgodnie z Podstawowymi Zasadami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność,
niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.
5. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża (§ 8 Statutu PCK) jest zapobieganie cierpieniom
ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu
bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości,
przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii
lub poglądów politycznych.
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6. Podstawowym dokumentem programowym Stowarzyszenia jest „Strategia działania
Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016”, zatwierdzona uchwałą nr 7/2012
Krajowego Zjazdu PCK z 17 czerwca 2012 r.
7. Jednostkami podstawowymi Stowarzyszenia są koła, kluby lub grupy zrzeszające członków.
Jednostki mogą być organizowane w każdym środowisku, w szczególności
w miejscu zamieszkania lub pracy, w szkołach, na uczelniach, przy zarządach PCK.
Ponadto na terenie całego kraju działają oddziały rejonowe i oddziały okręgowe
Stowarzyszenia. Wszystkie jednostki organizacyjne wchodzą w skład struktury krajowej
Polskiego Czerwonego Krzyża. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd,
zwoływany co najmniej raz na 4 lata – sprawozdawczo-wyborczy, zwyczajny – obradujący
raz w roku, nadzwyczajny – zwoływany stosownie do potrzeb. Naczelnymi organami są
Zarząd Główny PCK i wyłonione przez niego Prezydium.
8. Członkowie Zarządu Głównego PCK w 2013 r.:
1/ Stanisław Kracik – prezes,
2/ Agnieszka Dziubińska – wiceprezes,
3/ Marek Hok – wiceprezes,
4/ Jerzy Bisek – członek,
5/ Marek Brodzki – członek,
6/ Jarosław Cieszkiewicz – członek,
7/ Marzena Dobrowolska – członek,
8/ Adam Fornal – członek,
9/ Sławomir Kaczyński – członek,
10/ Jerzy Kornaus – członek,
11/ Waldemar Kowalczyk – członek.
9. Prezydium Zarządu Głównego PCK w 2013 r. stanowili:
1/ Stanisław Kracik – prezes,
2/ Agnieszka Dziubińska – wiceprezes,
3/ Marek Hok – wiceprezes,
4/ Marzena Dobrowolska – członek,
5/ Waldemar Kowalczyk – członek – do 8.10.2013, a od 8 .10.2013 r. – Adam Fornal.

4

III Działalność statutowa.
III 1. Realizacja Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przyjęta przez Krajowy Zjazd PCK, w czerwcu 2012 r. Strategia Polskiego Czerwonego
Krzyża na lata 2012-2016 wskazała następujący obszary priorytetowego działania:
1. przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym,
2. rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym,
3. promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża,
4. upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowania postaw tolerancji
i poszanowania ludzkiej godności,
5. wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego
Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Polski
Czerwony Krzyż w 2013 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 - PKD 88…,
 ochrona i promocja zdrowia - PKD 86.90 E,
 ratownictwo i ochrona ludności - PKD 85.59 E.
III 1.1. W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków
oraz pomocy osobom poszkodowanym w 2013 r. w Systemie Ratownictwa PCK działały
22 Grupy (1- Ratownictwa Specjalnego, 1- Ratownictwa Medycznego, 20- Ratownictwa)
liczące 421 członków oraz 5 Grup Pomocy Humanitarnej, liczących 78 członków.
Grupy Ratownictwa uczestniczyły w 1.580 zabezpieczeniach zgromadzeń, imprez, odbyły
242 szkolenia, zorganizowały 570 pokazów ratowniczych, udzieliły pomocy 4.098 osobom.
Według danych na koniec 2013 r. - 20 Grup Ratownictwa PCK posiadało status jednostki
współpracującej z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Grupy Ratownictwa
PCK uczestniczyły trzykrotnie w ćwiczeniach Centralnego Odwodu Operacyjnego
Komendanta Głównego PSP, Odwodów Operacyjnych Komendantów Wojewódzkich oraz
w Międzynarodowych Ćwiczeniach Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP (USAR
Poland).
W 2013 r. przedstawiciele PCK uczestniczyli w rozmowach z policyjnym Centrum
Poszukiwania Osób Zaginionych na temat współpracy pomiędzy KGP i PCK w tym zakresie.
Rozważana jest możliwość przyłączenia się PCK do wsparcia systemu poszukiwań zaginionych
dzieci poprzez projekt informatyczny/platformę informacyjna „Child Alert”.
W listopadzie 2013 r. udzielono wsparcia organizacyjnego przedstawicielom
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
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biorącym udział w 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu.
Ponadto Biuro ZG PCK brało udział w konsultacjach projektu „Program Ratownictwa
i Ochrony Ludności na lata 2014-2017” opracowanego przez Departament Ratownictwa
i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
26 sierpnia 2013 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad współdziałania
Polskiego Czerwonego Krzyża z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, skupionymi
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W związku z tym odbyło się robocze spotkanie
z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej mające na celu omówienie spraw
związanych z utworzeniem i przygotowaniem wspólnych grup ratowniczych PSP oraz PCK do
działań na terenie kraju i w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań
i Ratownictwa INSARAG.
Krajowy Zespół ds. Ratownictwa PCK przeprowadził analizę dokumentów regulujących
funkcjonowanie Systemu Ratownictwa PCK. Wypracowane przez Zespół dokumenty zostaną
przedstawione do akceptacji Zarządu Głównego PCK.
W ramach przygotowania do działania na wypadek klęsk i katastrof Stowarzyszenie
prowadziło 15 magazynów okręgowych i 13 rejonowych gotowych do udzielenia pomocy
9.558 osobom.
Bardzo ważnym celem nakreślonym przez strategię, a także wyznaczonym przez Zarząd
Główny PCK jako priorytetowe działania w 2013 r., było podniesienie poziomu wiedzy
społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
W Polskim Czerwonym Krzyżu szkolenia prowadzone są w oparciu o wytyczne Europejskiej
Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy. W 2013 r.
przeprowadzono analizę Systemu szkoleń pierwszej pomocy PCK i dokumentów z nim
związanych na wszystkich poziomach organizacyjnych Stowarzyszenia. Dodatkowo
prowadzone były prace nad zmianami w Systemie mające na celu usprawnienie działań,
uproszczenie procedur jak również dostosowanie do zmieniających się sytuacji na rynku
szkoleń. Dodatkowymi pracami objęte były programy kursów i podręcznik pierwszej pomocy
(aktualizacja).
We wszystkich oddziałach okręgowych działali koordynatorzy okręgowi pierwszej pomocy,
którzy we współpracy z instruktorami pierwszej pomocy PCK organizowali szkolenia dla firm
i instytucji, a także osób indywidualnych. Zadaniem koordynatorów okręgowych było także
organizowanie spotkań i warsztatów dla podległych instruktorów. Niektórzy prowadzą takie
spotkania cyklicznie, dzięki czemu instruktorzy są informowani na bieżąco o zmianach
dotyczących tematyki pierwszej pomocy. Jednym z najważniejszych osiągnięć
wzmacniających pozycję Polskiego Czerwonego Krzyża na rynku szkoleń z pierwszej
pomocy było uzyskanie nowego certyfikatu kursu 16 godzinnego (In accordance with
European Red Cross and Red Crescent Guidelines on First Aid).
Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy są prowadzone w różnych grupach
wiekowych, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej. W tym celu
przygotowywane są specjalne programy edukacyjne takie jak „Ratowniczek”, czy „Nie bądź
obojętny, naucz się pierwszej pomocy”. Pierwszy z nich skierowany jest do uczniów klas I i II
oraz III i IV szkoły podstawowej (w 2013 r. był realizowany w 341 placówkach, uczestniczyło
w nim 10.857 uczniów), drugi – do uczniów gimnazjów.
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W 2013 r. przedłużono uprawnienia 32 instruktorom pierwszej pomocy, cofnięto takie
uprawnienia 1 osobie. Powodem odebrania uprawnień instruktorskich był brak
udokumentowanej współpracy z właściwym dla danego instruktora oddziałem PCK.
Uprawnienia były cofnięte na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i 5 Systemu Szkoleń Pierwszej
Pomocy.
W okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu Głównego PCK zorganizowało 4 kursy dla
instruktorów pierwszej pomocy (w Zgierzu, Mszanie Dolnej, Szczecinie i Wrocławiu),
w których uczestniczyły 32 osoby.
W 2013 r. Biuro Zarządu Głównego PCK kontynuowało szkolenia dla Polskiej Izby Ochrony,
łącznie w całym kraju przeszkolono 500 ochroniarzy.
W 2013 r. zorganizowano w sumie 1.544 kursów w których uczestniczyło 22.356 osób,
w tym w ramach działalności gospodarczej 1.065 kursów z udziałem 14.247 osób. Szkolenia
prowadziło 282 instruktorów spośród 373 posiadających uprawnienia w tym zakresie.
Okręgi i rejony dysponowały pomocami dydaktycznymi do prowadzenia kursów pierwszej
pomocy:
 fantomami typu „dorosły” – 344 szt.,
 fantomami typu „dziecko” – 114 szt.,
 „AED” – 51 szt.,
 laptopami – 74 szt.,
 rzutnikami multimedialnymi – 75 szt.
W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, organizowanych zgodnie z regulaminem, w trzech
etapach:
 rejonowym (oddziały rejonowe) wzięły udział 753 zespoły,
 okręgowym (oddziały okręgowe) wzięło udział 165 zespołów,
 centralnym – zorganizowanym przez Zarząd Główny PCK w Warszawie
uczestniczyło 16 zespołów reprezentujących poszczególne oddziały okręgowe.
Mistrzostwa wygrał zespół reprezentujący Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK – Liceum
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole.
Oddziały rejonowe i okręgowe PCK prowadziły różnego rodzaju akcje uświadamiające rolę
pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia, między innymi:
 Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Brodnicy
zorganizował akcję w szkołach średnich ph. ”4 minuty ratują życie”, uczestniczyło
w niej 140 uczniów. Projekt dofinansował Urząd Miejski. Biuro Oddziału Okręgowego
PCK było organizatorem imprezy towarzyszącej Okręgowym Mistrzostwom I Pomocy,
która odbyła się ph. ”Pierwsza pomoc jest prosta” na terenie Centrum Handlowego
Focus Mall w Bydgoszczy. Pokazom pierwszej pomocy towarzyszyła akcja poboru krwi
oraz mierzenie ciśnienia krwi. W imprezie uczestniczyło ponad 500 mieszkańców,
wielu z nich skorzystało z możliwości osobistego zapoznania się z podstawami
udzielania I pomocy. Ponadto z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy
zorganizowano imprezę plenerową na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Uczestnicy
imprezy (ponad 500 osób) obejrzeli pokazy udzielania pierwszej pomocy, w różnych
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sytuacjach (wypadek drogowy, wypadek na wodzie, zasłabnięcia i inne)
połączone z nauką udzielania I pomocy, mieli możliwość oddania krwi, zbadania
wysokości ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Zorganizowano także różne konkursy
(wiedzy o PCK, MPH, wspinaczkowy). Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu
zorganizował „Ferie zimowe z I pomocą” oraz Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy
PCK dla uczniów gimnazjów;
Opolski Oddział Okręgowy PCK we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK
w Opolu realizował program skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ph. ”Zdążyć na czas z pomocą”. W programie tym uczestniczyło
ponad 600 uczniów. Oddział Rejonowy w Opolu prowadził akcję ph. ”Bezpiecznie do
szkoły” (na którą składały się: konkurs, szkolenie i turniej z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pierwszej pomocy) dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
i szkół podstawowych z terenu Opola, w którym uczestniczyło 1.461 dzieci. Oddział
Rejonowy PCK w Brzegu prowadził szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla
dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Projektem objęto 401 osób;
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK - w 10 kieleckich szkołach (ok. 1000 osób)
prowadzono akcję upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy
i ratownictwa medycznego – w ramach akcji zorganizowano pokazy pierwszej
pomocy. W trakcie lekcji dzieci uczyły się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy,
odbyła się również prezentacja rowerów ratowniczych, sprzętu ratownictwa
medycznego oraz sprzętu ratownictwa medycznego-wysokogórskiego. Omawiano
także zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i najczęstszych urazów
spowodowanych upadkami. Chętni mogli sprawdzić swoje siły w udzielaniu pierwszej
pomocy i poćwiczyć na fantomach;
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy w Działdowie
zorganizował „Mini Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” dla przedszkolaków, w których
uczestniczyło 120 dzieci. Oddział Rejonowy w Morągu prowadził szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. Akcją objęto 550 uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów z Morąga oraz gmin Zalewo i Małdyty;
Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu realizował program edukacyjny
z zakresu pierwszej pomocy „Wiem jak ratować życie” dla dzieci i młodzieży, którym
objęto 2.126 uczniów poznańskich szkół;
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Koszalinie
prowadził akcję ph. „Promocja zdrowia i honorowego krwiodawstwa oraz
propagowanie nauki pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnej”, w której
uczestniczyły 10.803 osoby.

III 1. 2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
Obszar priorytetowy, w którym wytyczone zostały 2 cele strategiczne: poprawa sytuacji
bytowej osób potrzebujących oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jednostek
i grup. W 2013 r. Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek
żywnościowych, odzieży, zapomóg pieniężnych, itp. 166.159 osób, w tym:
 86.045 kobietom,
 6.691 osobom niepełnosprawnym,
 13.083 osobom w wieku emerytalnym,
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 5.082 osobom niesamodzielnym, przewlekle lub nieuleczalnie chorym,
 6.045 bezdomnym,
 2.045 ofiarom przemocy,
 21.535 bezrobotnym,
 93.480 osobom ubogim,
 2.351 wychodzącym z uzależnień oraz członkom ich rodzin,
 7.181 samotnie wychowującym dzieci,
 20.922 dzieciom i młodzieży, w tym 6.950 ze środowisk zagrożonych.
Wśród osób korzystających z pomocy doraźnej w 2013 r. 84.152 osoby, w tym 46.310
kobiet, skorzystały z tej pomocy przynajmniej dwa razy w roku. Oddziały okręgowe
i rejonowe w 2013 r. wydatkowały na pomoc doraźną 6.369.109,71 zł.
W 2013 r. prowadzono 99 punktów opieki, podpisano 160 umów z samorządami na opiekę
nad chorymi w domu. Ogółem opieką objęto 11.300 osób, w tym opiekę nad 590 osobami
sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia. Pomocą sąsiedzką objęto 408 osób
(w tym 264 kobiety), ze środków własnych 40 osób. Usługi opiekuńcze świadczyło 4.605
sióstr/opiekunek PCK.
Należy dodać, że zakres prowadzonych usług opiekuńczych zależy od wygranych przetargów,
czy uzyskanych dotacji i podpisanych umów na realizację tego zadania.
Polski Czerwony Krzyż prowadził w 2013 r. 74 różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze,
dysponujące 2.128 miejscami, w ciągu roku skorzystały z nich 13.473 osoby.
Od marca do końca grudnia 2013 r. Polski Czerwony Krzyż realizował na podstawie
umowy z Agencją Rynku Rolnego program PEAD – „Dostarczanie nadwyżek żywnościowych
najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W ramach programu z 18 magazynów PCK
wydawane były potrzebującym różnego rodzaju artykuły żywnościowe (mąka, makaron,
ryż, kasza, płatki kukurydziane, herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,
dżem, cukier, mleko UHT, konserwy mięsne, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy,
ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony) o wadze 4.469.116 t i wartości 3,7 mln euro.
Program miał być realizowany od marca do grudnia 2013 r., jednakże na prośbę organizacji
biorących w nim udział termin ten przedłużono do końca lutego 2014 r.
W 2013 r. prowadzone były rozmowy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej i organizacjami realizującymi program PEAD, w tym PCK na temat utworzenia
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), mającego zastąpić
i rozszerzyć ramy programu PEAD.
Działania prowadzone i koordynowane przez Biuro ZG PCK:
 kontynuacja kampanii pod hasłem „Godne Dzieciństwo”, (zainicjowanej i kordynowanej przez Biuro ZG PCK). Środki na ten cel były pozyskiwane w ramach
ogólnopolskiej zbiórki publicznej. W sumie zebrano 342.125,05 zł, w tym:
- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich 290.892,50 zł (największa kwotę – 286.361 zł zebrano w ramach trzech zbiórek
organizowanych w sieci hipermarketów TESCO),
- dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy – 15.746,38 zł,
- wpłaty od operatorów sieci komórkowych z tytułu przesłanych
wiadomości tekstowych SMS na nr 7364 „POMOC” – 35.486,07 zł.
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Środki te przeznaczone zostały na kompleksową pomoc dzieciom (dożywianie dzieci
i młodzieży w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na turnusach
wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, socjalnych; zakup artykułów szkolnych, środków higieny, obuwia i odzieży; doposażenie placówek edukacyjno-oświatowych
i socjalnych w sprzęt komputerowy, meble, materiały biurowe i papiernicze,
wynagrodzenie kadry w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na turnusach
wypoczynkowych organizowanych przez PCK),
 akcja „Noworoczna paczka z DPD” – po raz ósmy PCK i firma kurierska DPD Polska
przygotowali noworoczne paczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych PCK, domów
interwencji kryzysowej czy placówek wsparcia dziennego. Pracownicy i klienci DPD
zbierali różne prezenty – książki, przybory szkolne, gry planszowe i edukacyjne,
zabawki, słodycze, itd. Następnie w Dniu Wielkiego Pakowania wolontariusze
i pracownicy PCK oraz pracownicy DPD przygotowywali 1.565 paczek, które zostały
dostarczone przez kurierów do 50 placówek PCK. Dodatkowo Zarząd DPD Polska
ufundował sprzęt RTV dla każdej z placówek PCK,
 „Dzień Nadziei” – w lutym 2013 r. wraz z agencją Saatchi&Saatchi Polski Czerwony
Krzyż zorganizował „Dzień Nadziei”, którego celem było zwrócenie uwagi na sytuację
bezdomnych w trakcie zimy. W ramach projektu nakręcony został dokument
przedstawiający życie bezdomnych, którzy na co dzień korzystają z noclegowni
prowadzonych przez PCK. Film wyemitowała TVP Info. Poza tym na tej antenie
23 lutego 2013 r. Polski Czerwony Krzyż miał okazję przedstawić problemy
bezdomnych i zachęcać do wsparcia tej grupy potrzebujących. Jeden
z podopiecznych PCK, Pan Błażej z noclegowni i schroniska dla
bezdomnych w Koninie był prezenterem pogody przez jeden dzień,
 Koordynacja programu „Okno na Świat”(kontynuacja) finansowanego ze środków
Fundacji „Velux”. Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – grudzień 2015 r. Celem
jest otwarcie/stworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w wieku
7-16 lat z rodzin ubogich, małych miejscowości, wsi i zaniedbanych środowisk
miejskich, a także dla dzieci i młodzieży, których rodzice ze względu na pracę nie
mogą zająć się nimi w godzinach popołudniowych. Program realizowany jest
w 4 Oddziałach Okręgowych: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Zachodniopomorskim. W Oddziałach tych ma powstać w sumie 28 świetlic dla 840 dzieci.
Rada Pań PCK wspierająca działania PCK szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin
najuboższych w 2013 r., 7 maja, zorganizowała koncert charytatywny pn. ”Dajmy wakacje
ubogim dzieciom”. Dochód z koncertu – ponad 100 tys. zł. został przeznaczony na letni
wypoczynek dla 100 dzieci z Podkarpacia i Podlasia. Ponadto z okazji Świat Bożego
Narodzenia Rada Pań sfinansowała paczki dla dzieci z trzech ognisk wychowawczych
im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka” w Warszawie.
Oddziały okręgowe i rejonowe PCK podejmowały w 2013 r. wiele działań z zakresu pomocy
najsłabszym grupom społecznym (poza tradycyjnymi akcjami takimi jak „Wielkanoc z PCK”,
„Gorączka Złota”, „Wyprawka dla Żaka” czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”) wśród których
warto wymienić:
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Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK w Bolesławcu prowadził
przez cały rok całodobowe schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz bezpłatne
porady prawne;
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK – organizował tradycyjną akcję „Stop
bosym stopom” polegającą na pomocy rzeczowej w formie obuwia dzieciom
i młodzieży z rodzin najuboższych. Akcja organizowana jest we współpracy z Fundacją
TVN „Nie jesteś sam” i Panem Olivierem Janiakiem z TVN. W 2013 r. za środki
pozyskane ze sprzedaży kalendarza „Dżentelmeni” oraz płyty „Muzyka z serca”
zakupiono obuwie dla 4.000 dzieci. Ponadto organizowano inne akcje takie jak
-”Godnie żyć” (kompleksowa pomoc bezdomnym i rodzinom znajdującym
się w trudnych warunkach życiowych) czy program „Chory w domu nie zawsze musi
być ciężarem” (szkolenia dla nieprofesjonalistów – wolontariuszy, członków rodzin
opiekujących się chorymi w domu). Oddział Rejonowy PCK we Włocławku jako lider
wraz z biurem terenowym Bydgoszcz i biurem terenowym Pułtusk kontynuował
program pn. ”Romowie - Pełnoprawni Obywatele Polscy I” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła 755.173,85 zł. Oddział ten
aplikował w 2013 r. o kolejne środki na realizację projektu nr 2 również na rzecz
Romów, w ramach POKL.1.3.1. Projekt opiewał na 1.899.673,18 zł. na okres realizacji
od 1 kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Ostatecznie został przyjęty, a kwota
dofinansowania wyniosła, w wyniku negocjacji - 1.646.582,58 zł. Realizatorami będą:
Oddział Rejonowy PCK we Włocławku – lider, biuro terenowe Bydgoszcz, biuro
terenowe – Olsztyn, biuro terenowe – Szczecin, biuro terenowe – Płock.
Lubelski Oddział Okręgowy PCK - prowadził 17 świetlic środowiskowych, z których
korzystało 600 dzieci. Ponadto realizował program „Senior Fit – Fitness i turystyka
dla Seniorów”, w którym brało udział 178 osób;
Łódzki Oddział Okręgowy PCK - prowadził 2 stołówki (w Łowiczu i Skierniewicach),
w których w ciągu roku wydano posiłki dla 220 osób dziennie. Ponadto
zorganizowano we współpracy z Radiem Łódź i Caritas tradycyjną Wigilię
Charytatywną dla 450 osób oraz z okazji Dnia Walki z Głodem również tradycyjne
akcje – „Koperta” w restauracjach, „Podziel się kanapką” czy pieczenie ciast i ich
sprzedaż – środki zebrane w ten sposób przeznaczono na dożywianie dzieci;
Małopolski Oddział Okręgowy PCK - prowadził Zakład Usług MedycznoRehabilitacyjnych MOO PCK Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym przebywało
w ciągu roku 107 pacjentów. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowano projekt pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” – kwota dofinansowania projektu wynosiła
265.329,18 zł, a także program dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej – „Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów CASE
60⁺” skierowany do 154 osób w wieku 60 i więcej lat (kwota dofinansowania –
91.011,58 zł),
Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie
kontynuował realizację projektów finansowanych ze środków UE dwuletni program
(2012-2014) pn. ”Klub Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszą przyszłość”
finansowany ze środków EFS, skierowany do osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ciechanowskiego. W ramach programu
prowadzone są szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe tych osób. Oddział
Rejonowy PCK w Ciechanowie prowadził także dożywianie dla ok. 200 osób
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dziennie, głównie dzieci. Oddział Rejonowy Warszawa-Południe realizował program
aktywizacji zawodowej osób niepracujących, którym objęto 60 osób. Członkowie
Zarządu tego Oddziału udzielali bezpłatnych porad prawnych, a także zorganizowali
integracyjne spotkania świąteczne dla niepełnych rodzin wielodzietnych, w których
uczestniczyło 110 osób;
Pomorski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w Słupsku realizował
program „Bezdomność - wspólny problem” - współfinansowanego z funduszy EFS
i Urzędu Miasta. Wartość projektu 206.150 zł;
Śląski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie realizował
program „Pomóż biednemu – on jest wśród nas” skierowany do rodzin i osób ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie był partnerem
w programie „Społeczno-ekonomiczne usamodzielnienie się osób dotkniętych
bezdomnością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wartości
projektu 103.100 zł;
Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu – zorganizował akcję samopomocy
w szkolnych kołach PCK. W szkołach na terenie miasta uczniowie, członkowie
szkolnych kół PCK zorganizowali 72 zbiórki odzieży, 32 zbiórki książek, 32 zbiórki
artykułów szkolnych oraz 49 zbiórek zabawek – dla dzieci z rodzin najuboższych.
Ponadto organizowano korepetycje dla dzieci, które miały problemy z nauką;
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK prowadził punkt socjalny, składający się
z 2 łaźni oraz magazynu odzieżowego, z którego regularnie co miesiąc korzysta ok. 80
osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Oddział
Rejonowy PCK w Koszalinie prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało 10 transportów darów z zagranicy o łącznej wadze
6.685 kg, wartości - 93.200 zł oraz 85.329,963 kg darów krajowych o łącznej wartości 2.410.068,20 zł.
III 1. 3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych
w społeczeństwie to jedna z najważniejszych dziedzin działalności statutowej PCK. Programy
z tego zakresu są realizowane przede wszystkim w środowisku dziecięco-młodzieżowym,
w którym w 2013 r. zorganizowano w sumie 17.155 konkursów, szkoleń, pogadanek,
prelekcji i innych form o tematyce prozdrowotnej z udziałem 401.121 uczestników.
W środowisku dorosłych w 793 akcjach prozdrowotnych uczestniczyło 32.866 osób.
Bardzo dużą popularnością cieszy się Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
organizowana w 2013 r. po raz 21. W etapie szkolnym Olimpiady wzięły udział 1.822 szkoły
i 31.882 uczestników, w etapie rejonowym – 1.633 szkoły i 2.627 uczniów, a w etapie
okręgowym – 359 szkół i 366 uczniów. Etap centralny, organizowany przez Biuro ZG PCK
odbył się w Ośrodku Szkoleniowym w Zgierzu, w dniach 23-26 maja 2013 r. Wzięło w nim
udział 30 uczniów reprezentujących 16 Oddziałów Okręgowych PCK. Po raz drugi nagrodą
główną w kategorii ponadgimnazjalnej był indeks na wybrany kierunek studiów Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zwyciężczynią tego etapu i laureatką
ww. nagrody Pana Pawła Górskiego – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi została
Angelika Korgel reprezentująca Opolski Oddział Okręgowy PCK.
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XXII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, która rozpoczęła się jesienią 2013 r.
zapoczątkowała nowa formułę etapu szkolnego - uczestnictwo on-line poprzez specjalnie
zadedykowaną Olimpiadzie platformę internetową. Było to możliwe dzięki współpracy PCK
z Coca-Cola HBC Polska.
W ramach działalności prozdrowotnej, niezwykle istotna jest profilaktyka przeciwdziałająca
szerzeniu się epidemii różnych chorób. Od kilkudziesięciu lat na świecie szerzy się AIDS,
bardzo groźna choroba wywoływana wirusem HIV. Od początku epidemii ponad 30 milionów
ludzi umarło w wyniku zakażenia tym wirusem. Wg najnowszych danych na całym świecie
żyje prawie 35,3 miliona osób, które są zakażone. Dlatego do walki z ta chorobą włącza się
wiele organizacji, w tym również stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca w 2011 roku rozpoczęła kampanię przeciwko AIDS pod hasłem „Dążymy do
ZERA. Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów związanych z AIDS.”
W 2013 roku motywem kampanii było „Zero zgonów związanych z AIDS”, który wskazuje, jak
ważne jest leczenie osób zakażonych wirusem HIV. Polski Czerwony Krzyż, podobnie jak inne
stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi różne
działania w tym zakresie, w tym szkolenia. W 2013 r. w całym kraju przeprowadzono 2.170
szkoleń z zakresu HIV/AIDS, z udziałem 55.156 uczestników.
Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane także w trakcie
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez oddziały okręgowe i rejonowe
PCK. W 2013 r. 2.135 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 44 turnusach kolonii socjalnych,
zdrowotnych, obozach kontaktowych, obozach szkoleniowych oraz 854 na 21 turnusach
półkolonii. Zorganizowano także wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z terenów
dotkniętych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zadanie to finansowane było ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, (które wynosiły 277.943,10 zł) realizatorami
były: Małopolski Oddział Okręgowy PCK (1 turnus dla 45 dzieci), Śląski Oddział Okręgowy
PCK (2 turnusy dla 172 dzieci) oraz Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie (1 turnus dla 90
dzieci).
W 2013 r. Biuro Zarządu Głównego PCK koordynowało następujące programy edukacyjne
skierowane do dzieci i młodzieży:
 „Dbamy o zdrowie”- dotyczący zdrowego odżywiania się dla przedszkoli i pierwszych
klas szkoły podstawowej. Celem programu było wzmocnienie procesu edukacji
i wychowania dzieci poprzez kampanię informacyjną oraz promocje działań
związanych z właściwym odżywianiem. W 2013 r. w programie uczestniczyło 281
placówek oraz 312.518 dzieci;
 „Ratowniczek pomaga Ci pomagać” – dotyczący nauki pierwszej pomocy dla klas
I i II, III i IV szkoły podstawowej. Przeszkolono 10.857 dzieci w 341 placówkach;
 „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” – skierowany do uczniów
gimnazjów;
 „Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – program realizowano w 416
placówkach, z udziałem 18.322 dzieci.
Ponadto realizowano programy;
 „Chrońmy dziecięce uśmiechy” – we współpracy z firmą Wrigley pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W ramach programu, w ciągu dwóch
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miesięcy - od 16 września do 15 listopada 2013 r. mobilne gabinety dentystyczne
odwiedziły 25 szkól podstawowych z 5 województw (opolskiego, warmińskomazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego). Badano dzieci
głównie w małych miejscowościach, ale także w dużych miastach takich jak Olsztyn
i Opole. W bezpłatnych przeglądach dentystycznych wzięło udział 5.815 dzieci,
a około 15 tys. dowiedziało się, w ramach pilotażowej akcji edukacyjno-profilatycznej,
jak prawidłowo dbać o swoje zęby. Ponadto w okresie: wrzesień 2013-luty 2014,
nauczyciele oraz wolontariusze PCK przeprowadzili lekcje w szkołach podstawowych
na temat prawidłowej higieny jamy ustnej, w których uczestniczyło ponad 47 tys.
uczniów.
We współpracy z Fundacją Kredyt Banku i Warty projekt dot. edukacji do
bezpieczeństwa pn. „Smok Mądragorn daje radę”. Celem programu było przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku rozwoju dziecka poprzez
kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań w domu, szkole,
na drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń zarówno
dzieci jak i dorosłych. Ponadto zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zachowań
i sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka,
poprzez udostępnianie praktycznych narzędzi umożliwiających korzystanie
z przydatnych informacji w Internecie, zmniejszenie liczby wypadków i urazów
niezamierzonych a także wsparcie starań lokalnych o tworzenie środowiska
przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Program realizowany był przez
6 Oddziałów Okręgowych: Małopolski, Wielkopolski, Łódzki, Śląski i Dolnośląski.
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Toruniu zorganizował
Dzień Zdrowego Żywienia, w którym uczestniczyło 150 uczniów, a także XIV
Międzyszkolny Turniej – Wiem wszystko o zdrowiu pt. ”Jestem sprawny, jestem
zdrowy” dla dzieci z toruńskich przedszkoli, w którym wzięło udział 70
przedszkolaków. Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizował program „Nie daj
szansy AIDS” skierowany do mieszkańców miasta, młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 1.876 osób oraz akcję profilaktyczną
ph. „Papieros skraca życie” skierowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
Małopolski Oddział Okręgowy PCK – Delegatura dla Powiatu Krakowskiego
prowadziła akcję ph. ”Z profilaktyką na Ty” na temat raka piersi i szyjki macicy,
skierowaną do uczennic szkół ponadgimnazjalnych i mieszkanek Krakowa. Akcją
objęto ponad 700 osób. Oddział Rejonowy w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego
organizował akcje promujące zdrowie, zdrowy styl życia oraz honorowe
krwiodawstwo i pierwsza pomoc w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla
ponad 780 uczniów;
Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Ciechanowie realizował
program „Ciąża bez nałogów” skierowany do kobiet w ciąży, kobiet w okresie
rozrodczym, ich rodzin, lekarzy i położnych. Oddział Rejonowy PCK w Przasnyszu
realizował program z zakresu ochrony zdrowia skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat.
Programem objęto 155 dzieci. Oddział Rejonowy w Żyrardowie zorganizował
IV Festiwal Piosenki o Zdrowiu, w którym uczestniczyło 576 dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych, akcje ph. „Trzymaj formę na co dzień” oraz „Od
samobadania piersi do mammografii” skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oddział Rejonowy PCK w Płocku prowadził punkt konsultacyjny dla
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mieszkańców miasta, w którym udzielano porad z zakresu profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz
przemocy w rodzinie. W okresie od marca do końca grudnia 2013 r. z konsultacji
skorzystały 222 osoby;
Opolski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Otmuchowie prowadził akcje
promujące zdrowy styl życie na terenie Otmuchowa i Paczkowa. Oddział
Rejonowy w Opolu realizował (od kwietnia do końca roku) program ph. ”Biały ząbek”
– profilaktyka próchnicy i chorób dziąseł, skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym. W programie uczestniczyło 866 dzieci. Oddział Rejonowy w Brzegu
zorganizował Spartakiadę „Na zdrowie” - spotkanie edukacyjno-sportowe dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze zdrowym stylem życia” skierowaną do
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzegu. Oddział Okręgowy we współpracy z Oddziałem Rejonowym w Opolu
zorganizował warsztaty i seminaria edukacyjne na temat rozpoznawania oraz
przeciwdziałania zjawiskom uzależnienia wśród młodzieży, w ramach kampanii
edukacyjno-informacyjnej „Narkotyki – to mnie nie kręci”, skierowane do nauczycieli,
pedagogów, psychologów szkolnych. Tematyka warsztatów i seminariów, w których
uczestniczyły 272 osoby: profilaktyka uzależnień, rozpoznawanie zjawiska
uzależnienia w środowisku młodzieżowym, postępowanie z nieletnimi pod wpływem
środków odurzających.

W 2013 r. w Stowarzyszeniu działało 1.129 Klubów HDK PCK zrzeszających 23.746 członków
PCK i blisko 62.640 wolontariuszy, którzy oddali 136.583 litry krwi, co stanowi blisko 30%
ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw,
a wśród nich zorganizowano 3.305 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., w tym:
 XI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje
Życie”, w której wzięły udział 382 szkoły i 14 uczelni wyższych, 29.592 uczniów
i 4.493 studentów, którzy oddali w sumie 19.092 litry krwi;
 VIII 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.
W projekcie uczestniczyły 43 jednostki PSP oraz 195 jednostek OSP. Pozyskano
blisko 8 tys. litrów krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich innych osób;
 VII edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych
przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów”(sieć supermarketów Intermarche
i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 151 miastach.
Pozyskano 1.500 litrów krwi od 3.400 osób. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy
pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia
i honorowe krwiodawstwo;
 V edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych – „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”, która odbyła się 20 kwietnia
w 76 miastach. Pozyskano 3.110 litrów krwi.
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania
Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez
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Ministra Zdrowia nadano ponad 23.304 Tytuły i Odznaki Honorowe, Zarząd Główny PCK
wydał 1.551 duplikatów legitymacji do Odznak „ZHDK”.
W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa”,
w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane
są odznaczenia państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia
Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia.
W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi
w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei
czerwonokrzyskiej:
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2 osobom;
 Złoty Krzyż Zasługi – 30 osobom;
 Srebrny Krzyż Zasługi – 54 osobom;
 Brązowy Krzyż Zasługi – 47 osobom.
Ponadto 292 osoby zostały wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką „Honorowy
Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to
wyróżnienie 84 zasłużonym honorowym dawcom krwi.
Poza ww. działaniami o charakterze ogólnopolskim oddziały rejonowe i okręgowe PCK
organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko
honorowych dawców krwi, m.in.:
 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK – w maju 2013 r. zorganizowano XVII
Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi w Szachach, w których wzięły udział
203 osoby;
 Oddział Rejonowy PCK w Nakle zorganizował spływ kajakowy dla klubów HDK PCK,
grzybobranie oraz zawody wędkarskie i strzeleckie; w imprezach tych uczestniczyło
blisko 200 honorowych dawców krwi;
 Oddział Rejonowy PCK we Włocławku - realizował program „Oddając krew –
darujesz życie” skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz społeczności lokalnej, którym objęto 1.576 osób;
 Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze zorganizował Wojewódzki Konkurs
Plastyczny o tematyce HDK, skierowany do dzieci i młodzieży. Wpłynęło 510 prac z 51
placówek oświatowych województwa lubuskiego. W Sławie po raz 27 odbył się Rajd
Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK, w którym uczestniczyło 37 załóg. Rajd
połączony był z oddawaniem krwi. Patronat nad imprezą objęli: Minister Zdrowia,
Wojewoda Lubuski oraz Burmistrz Sławy, a uczestniczyło w niej ponad 200 osób;
 Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadził akcje: „Poszukiwany Krwiodawca”
(od maja do października 2013 r.), której celem była ochrona i promocja zdrowia
wśród mieszkańców Krakowa poprzez szeroką popularyzację idei honorowego
krwiodawstwa, „Krwiodawcy-krwiodawcom. Dbamy o zdrowie” (od marca do
grudnia 2013 r.) – wsparcie zasłużonych honorowych dawców krwi wymagających
specjalistycznego leczenia;
 W Nysie odbyły się II Rejonowe Zawody w halowej piłce nożnej kobiet zorganizowane
przez Kluby HDK PCK przy KPP w Nysie oraz „Vena” przy PWSZ Nysa;
 Opolski Oddział Okręgowy PCK oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu ogłosili akcję – „W czasie wakacji nie ma urlopu bez donacji”.
Osoby oddające krew, które wypełniły odpowiedni formularz zgłoszeniowy wzięły
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udział w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym i przeprowadzonym przez
instruktorów pierwszej pomocy PCK;
Oddział Rejonowy PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował konkurs plastyczny
pn. „Swoją krew przekazujesz – ludzkie zdrowie i życie ratujesz”, turniej strzelecki dla
młodzieży oddającej krew, wielobój sportowy oraz konkurs literacki pn. „Krew to
Życie” skierowany do gimnazjalistów;
Oddział Rejonowy PCK w Staszowie zorganizował turniej sportowy dla krwiodawców
oraz „Maraton wędkarski honorowych dawców krwi”;
Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej zorganizował IX Ogólnopolski Marsz Pokoju
Honorowych Dawców Krwi.

III 1.4. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych,
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy
o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca należy do
najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach realizacji zadań
z tego zakresu:
 w dniach 15-19 kwietnia 2013 r. w Radziejowicach odbyła się XVII Polska Szkoła
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Uczestniczyło w niej 30 osób: studentów
wyższych uczelni, osób ze środowisk wojskowych lub służb podległych Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej oraz z jednostek terenowych PCK i innych organizacji pozarządowych.
Wykładowcami byli członkowie Komisji ds. Upowszechniania MPH, przedstawiciele
Ministerstwa Obrony Narodowej i Akademii Obrony Narodowej. Współorganizatorami Szkoły byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie
uroczystego zakończenia XVII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego wręczono nagrody laureatom XVII Konkursu im. prof. Remigiusza
Bierzanka na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Wpłynęło 21 prac,
nagrodzone zostały 3 (nagrody ufundował Departament Prawno-Traktatowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych);
 przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczyli w spotkaniach
Międzynarodowej Komisji do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
sprawozdając wykonanie zobowiązań humanitarnych. Wiele uwagi poświecono
postępom w pracach nad projektem traktatu o handlu bronią (ATT);
 prowadzono działania informacyjne dotyczące pomocy międzynarodowej w ramach
apelu na rzecz ofiar konfliktu w Syrii w 2012-2013 r., włączono się także w akcje
wysyłki darów do Syrii (przekazano 1000 koców) koordynowaną przez PAH;
 uruchomiono zbiórkę publiczną środków na rzecz poszkodowanych w wyniku tajfunu
na Filipinach;
 nawiązując do zobowiązań humanitarnych podjętych podczas XXX Międzynarodowej
Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca rozpoczęto prace nad
wytycznymi do usprawnienia krajowego systemu reagowania oraz międzynarodowej
pomocy w sytuacji klęsk i katastrof przy współudziale Islandzkiego, Holenderskiego,
Brytyjskiego i Litewskiego Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż pozyskał do
współpracy Państwową Straż Pożarną, ponadto przy udziale pracownika naukowego
Collegium Civitas dokonano przeglądu prawa polskiego dot. przyjmowania pomocy
z zagranicy. Prace te będą kontynuowane w 2014 r.
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Ponadto:
 Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego
Krzyża, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
przeprowadził - w 2013 r. - dwie edycje kursu e-learningowego programu
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”. W pierwszej uczestniczyło 581 osób, a w drugiej
308;
 Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy
Zarządzie Głównym PCK odbyła w 2013 r. 2 posiedzenia. Najważniejszymi sprawami
omawianymi przez Komisję były kwestie związane z tradycyjnymi działaniami
PCK w zakresie upowszechniania mph, tj. Polską i Międzynarodową Szkołą MPH
w Radziejowicach oraz konkursem im. prof. Remigiusza Bierzanka. Ponadto
poruszano realizację projektu „Odkrywamy Prawo Humanitarne”. Przedstawiono
także koncepcje projektu dotyczącego problematyki tzw. dronów, zainicjowaną przez
Fundację Inicjatywna rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka
w Europie Środkowej i Wschodniej;
 Komisja ds. Ochrony Znaku podjęła 38 interwencji nowych oraz 8 dotyczących
niezastosowania się do zaleceń wcześniej rekomendowanych (w 2012 r.) w przypadkach nadużycia znaku. Przeprowadzono szereg konsultacji z MKCK, min. dot.
znaku Caritas Polska. Kontynuowano współpracę z Urzędem Patentowym. W ramach
tej współpracy Zarząd Główny PCK przedstawił Urzędowi swoją opinię
co do prawdopodobieństwa wystąpienia nadużycia znaku w przypadku rejestracji
znaków zgłoszonych do Urzędu przez przedsiębiorstwa.
W listopadzie 2013 r. w Sidney odbyły się Sesje Statutowe Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – Zgromadzenie Ogólne Federacji i Rada
Delegatów Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Zgromadzenie Ogólne wybrało nowe władze Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca. Prezesem wybrano ponownie Pana Tadeteru Konoé,
wiceprezesami – Abbasa Gulleta z Kenijskiego Czerwonego Krzyża, Osvaldo M. Ferraro
z Argentyńskiego Czerwonego Krzyża, dr Baige Zhao z Chiskiego Czerwonego Krzyża oraz
Francesco Rocca z Włoch.
Rada Delegatów opracowała i przyjęła rezolucje dot. m.in. prac nad wyeliminowaniem broni
nuklearnej i ochroną przed skutkami rozwoju, użycia i proliferacji niektórych typów broni
(proliferacja jest to rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR) oraz środków jej
przenoszenia do tzw. krajów ryzyka. Przedmiotem proliferacji są także materiały, surowce,
urządzenia i wiedza, które mogą mieć podwójne zastosowanie tzn. zarówno w sektorze
cywilnym jak i wojskowym).
Najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia w 2013 r. była 4 dniowa wizyta Pana
Tadeteru Konoé – Prezesa Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca - pierwsza od 30 lat wizyta w Polskim Czerwonym Krzyżu tak wysoka rangą.
Prezesowi towarzyszyła 4 osobowa delegacja – Pani Anita Underlin – dyrektor Europejskiej
Delegatury Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
w Budapeszcie, Pan Yasuo Tanaka – doradca Prezesa, Pan Kentaro Nagazumi –
przedstawiciel Japońskiego Czerwonego Krzyża oraz Pan Pierre Kremer – kierownik Działu
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Komunikacji w biurze MFCKiCP w Genewie. Goście odbyli spotkania w MSZ i MAiC,
uczestniczyli w debacie eksperckiej „Pomoc humanitarna w perspektywie politycznej
i społecznej” zorganizowanej przez PCK. Prezes MFCiCP miał również okazję zapoznać się
bezpośrednio z działalnością PCK, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym
odwiedzając Łódzki Oddział Okręgowy, gdzie spędził cały dzień. Prezes Konoé został
poproszony o wręczenie odznak SIM najaktywniejszym wolontariuszom.
Oddziały okręgowe i rejonowe PCK prowadziły szereg akcji związanych z upowszechnianiem
MPH. Wśród nich można wymienić:
 VI Konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu
i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym dla uczniów klas VI szkół podstawowych
organizowany przez Lubuski Oddział Okręgowy PCK (finał okręgowy odbywa się
tradycyjnie 8 maja), w którym uczestniczyło ponad 300 uczniów;
 IX edycję Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów
zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza – Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
W 2013 r. w Konkursie wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych (42 uczniów) i 19 szkół
ponadgimnazjalnych (129 uczniów), w 3 etapach, w terminie od 25 marca do 10
czerwca 2013 r. Małopolski Oddział Okręgowy PCK przyjął patronat nad konferencją
międzynarodową „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego”
organizowaną przez sekcję Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka
TBSP UJ, Konkurs Plastyczny „7 Zasad międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca” zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie
dla Powiatu Ziemskiego w maju 2013 r.
 Opolski Oddział Okręgowy PCK zorganizował Olimpiadę Wiedzy o Czerwonym Krzyżu
(MPH, historia, działalności CK i CP) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W Olimpiadzie uczestniczyło 78 szkół i 1.539 uczniów;
 „Syria w ogniu” – wystawa fotograficzna zorganizowana przez Oddział Rejonowy
PCK w Kielcach, prezentowana w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach
i Połańcu. Oddział Rejonowy PCK w Jędrzejowie zorganizował konferencję
„Międzynarodowe Prawo Humanitarne” dla opiekunów szkolnych kół PCK z udziałem
50 osób;
 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK zorganizował XVII Konkurs
Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, w 2 etapach –
rejonowym i okręgowy, w którym wzięło udział 73 uczniów z 30 szkół
ponadgimnazjalnych.
Polski Czerwony Krzyż 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 2013 r. do Biura wpłynęły pisma z kraju i z zagranicy dotyczące 9.136 osób, w tym:
 poszukiwania rodzin – 3.159,
 wystawienia zaświadczeń, potwierdzających losy wojenne – 1.313,
 poszukiwania mogił wojennych - 2.389,
 w sprawach różnych z kraju i z zagranicy – 2.275.
W okresie sprawozdawczym załatwiono 7.967 spraw indywidualnych, przyjęto w Biurze
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7.907 interesantów. Ponadto:
 zarejestrowano 4.004 nowe, imienne dokumenty, uzyskane z archiwów krajowych
i zagranicznych,
 wprowadzono do bazy danych 35.814 oryginalnych, imiennych dokumentów dot.
ofiar wojny, w tym fotokopii oryginalnych dokumentów dotyczących więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof,
 zeskanowano 22.810 oryginalnych dokumentów dot. ofiar II wojny światowej, w tym
kartoteki żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
W 2013 r. do Biura w dalszym ciągu wpływało dużo korespondencji z kraju i zagranicy,
związanej głównie z okresem II wojny światowej, w tym prośby z państw byłego ZSRR
o poszukiwanie mogił żołnierzy Armii Czerwonej, poległych na terytorium Polski. Zwiększyła
się również liczba wniosków dotyczących poszukiwań współczesnych, związanych m.in.
z migracją i poszukiwaniami humanitarnymi.
Systematycznie wykonywane są obszerne kwerendy dla wielu instytucji i urzędów, m.in. dla
Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Fundacja
„Pamięć”. Wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy, ponieważ ograniczone fundusze
Biura powodują, że większość zasobów archiwalnych pozostaje nadal niezdigitalizowanych.
Ponadto:
 18 kwietnia 2013 r. przedstawiciele Biura uczestniczyli w konferencji „Przestrzeganie
praw cudzoziemców w Polsce” organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
 22-23 kwietnia 2013 r. w siedzibie Rumuńskiego Czerwonego Krzyża, w Bukareszcie
odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom poszukiwań obecnie prowadzonych
przez stowarzyszenia krajowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Bułgarskiego, Serbskiego,
Węgierskiego, Rumuńskiego i Polskiego Czerwonego Krzyża (kierownik KBInf.);
 8 maja oraz 18 września 2013 r. pracownicy Biura brali udział w prezentacji nowo
wydanych tomów „Indeks Represjonowanych” - Zabici w Katyniu oraz Wywiezieni do
Kaługi. Powyższe wydawnictwa opracowane zostały min. na podstawie zasobów
archiwalnych Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK;
 11 lipca 2013 r. przedstawiciele PCK uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających
70.rocznicę zbrodni wołyńskiej. Na Skwerze Wołyńskim w Warszawie odsłonięto
pomnik poświęcony jej ofiarom;
 w ramach projektu koordynowanego przez UNHCR Polska, przedstawiciele Biura
w okresie od sierpnia do września 2013 r. wizytowali ośrodki dla uchodźców oraz
areszty Straży Granicznej, informując jednocześnie o możliwościach skorzystania
z usług Biura;
 17 września 2013 r. odbyła się Konferencja „Historia i Pamięć” – 70 lat zmagań
z prawdą o zbrodni katyńskiej”. Organizatorem Konferencji, w której uczestniczył
przedstawiciel KBInf. było Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we
współpracy z Federacją Rodzin Katyńskich;
 w październiku 2013 r. odbyło się w Lizbonie doroczne spotkanie przedstawicieli biur
poszukiwań europejskich stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca, zorganizowane przez MKCK. W spotkaniu poza szefami biur poszukiwań
stowarzyszeń europejskich CK i CP uczestniczyli przedstawiciele Amerykańskiego,
Kanadyjskiego, Australijskiego i Nowozelandzkiego Czerwonego Krzyża. Na spotkaniu
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omawiano najważniejsze problemy stowarzyszeń krajowych CKiCP występujące
w codziennej pracy, między innymi omawiano sytuację stowarzyszeń krajów, do
których masowo napływają uchodźcy z Afryki oraz Syrii. Poruszono także sprawę
Europejskiej Bazy Biur Poszukiwań Krajów Unii Europejskiej, w tym zagadnienia
związane z aspektami prawnymi przekazywania danych osobowych pomiędzy
różnymi krajami;
9-10 grudnia 2013 r. odbyło się w Warszawie szkolenie dla nowych pracowników
jednostek terenowych. Celem szkolenia był zapoznanie uczestników z procedurami
prowadzenia poszukiwań, udziału w ekshumacjach, a także reagowania na wypadek
klęsk żywiołowych (w tym z udziałem Grup Ratownictwa PCK) oraz poszukiwań
współczesnych;
2 sierpnia 2013 r. we współpracy z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego
zorganizowano grę miejską „Adresat na Froncie” w trakcie której uczestnicy mieli
między innymi możliwość zapoznania się z oryginalnymi dokumentami archiwalnymi
Biura.

Działalność służąca kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką
i poszanowanie ludzkiej godności skierowana jest głównie do środowisk dziecięcomłodzieżowych. Projekty z tego zakresu realizowane są w kołach szkolnych, akademickich,
Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, a za ich pośrednictwem w możliwie
szerokich środowiskach lokalnych. W 2013 r. działało:
 2.820 kół szkolnych, akademickich, Grupy SIM zrzeszających 46.385 członków
i 36.538 wolontariuszy,
 928 klubów „Wiewiórka” organizowanych w przedszkolach i pierwszych klasach
szkół podstawowych, liczących 33.146 członków.
Programy realizowane w tej grupie członków i wolontariuszy Stowarzyszenia 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 okręgowe i rejonowe prowadziły świetlice
środowiskowe, realizowały także programy lokalne kierowane do różnych grup wiekowych.
Ważną rolę w prowadzeniu działalności, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym
odgrywają liderzy w środowiskach lokalnych.
W 2013 r. wiele uwagi poświęcono funkcjonowaniu ruchu młodzieżowego PCK. Zarząd
Główny PCK podjął w maju 2013 r. uchwały w sprawie struktury i zasad funkcjonowania
ruchu młodzieżowego PCK oraz zasad wyborczych i harmonogramu wyborów do rad
młodzieżowych PCK. W efekcie, przeprowadzono wybory i wyłoniono rady młodzieżowe w 8
oddziałach okręgowych PCK. Ruch młodzieżowy PCK obchodził 50 lecie. Z tej okazji w dniach
21-25 sierpnia 2013 r. odbył się w Warszawie Ogólnopolski Zlot Grup Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych PCK, który był okazją do integracji, nauki i wymiany
doświadczeń. Celem imprezy było pokazanie alternatywnych metod profilaktyki poprzez
formy artystyczne. Narzędziem do tego były trzydniowe bloki warsztatowe, zorganizowane
dla wszystkich uczestników Zlotu. Blisko 150 osób z całego kraju wzięło udział w zajęciach
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artystycznych, teatralnych, instrumentalnych, tanecznych, wokalnych i wizualizacyjnych.
Zadaniem konkursowym do wykonania przed przyjazdem na Zlot było nakręcenie filmu
o działalności Grupy SIM. Konkurs ten wygrała Grupa SIM PCK z Koła. Warsztaty prowadzone
były przez zaproszonych instruktorów i artystów. Uczestnicy Zlotu obok wspólnej zabawy
i wzajemnego rozwoju, zorganizowali piknik dla mieszkańców Woli, podczas którego
wolontariusze dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, kreatywnością zapraszając
wszystkich do udziału w przygotowanych przez siebie zajęciach. Animacja czasu wolnego dla
dzieci, pokazy pierwszej pomocy, konkursy, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych
w ramach pikniku. Ponadto uczestnicy Zlotu brali udział w grze fabularnej dotyczącej roli
Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie Powstania Warszawskiego. Gra odbywała się na
Rynku Starego Miasta w Warszawie.
W ramach współpracy międzynarodowej przedstawiciele młodzieży PCK brali udział w 58
Międzynarodowym Obozie organizowanym przez Austriacki Czerwony Krzyż w Langenlois
(Dolna Austria) w dniach 8-22 lipca 2013 r. Tematem przewodnim obozu było „Youth acting
on conflict by overcoming social barriers”. Polski Czerwony Krzyż reprezentowali
przedstawiciele z Warszawskiej Grupy SIM PCK oraz Grupy SIM PCK w Kole.
III 1.5. Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego
Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych – to piąty obszar
priorytetowy określony przez Krajowy Zjazd. W ramach tego obszaru Zjazd wyznaczył cztery
cele strategiczne:
 dostosowanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i funkcjonowania jego
organów do skutecznego wspomagania praktycznych działań członków
i wolontariuszy PCK,
 zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie i działania PCK, w tym
realizację przyjętych programów,
 skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój,
 profesjonalizacja działań promocyjnych w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Największym problemem w działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest zdobycie środków
na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym obligatoryjnych składek
członkowskich do struktur międzynarodowych (Federacja, MKCK Biuro przy Unii). Starania
o pokrywanie tych kosztów przez rząd odniosły skutek w postaci deklaracji w tej sprawie ze
strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Kontynuowane były działania mające na celu nowelizację ustawy o PCK.
W 2013 r. Biuro ZG PCK uczestniczyło w pracach nad nowelizacją ustawy o zbiórkach
publicznych, które zakończyły się z sukcesem – ostatecznie Sejm przyjął ustawę, która
w znaczący sposób zliberalizowała dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie. Ustawa
została już podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i będzie obowiązywała od
wczesnej jesieni 2014 r. Warto dodać, że grupa robocza, składająca się z kilkunastu
organizacji pozarządowych, w tym PCK, pracowała wspólnie z (początkowo) MSWiA,
a później MAiC od 2008 r. przygotowując kolejne wersje ustawy.
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W 2013 r. funkcjonowało 16 oddziałów okręgowych, 218 oddziałów rejonowych i 22
delegatury PCK. Ponadto poza kołami szkolnymi, akademickimi, grupami SIM, klubami
„Wiewiórka” i klubami HDK, o których mowa w innych częściach sprawozdania, 284 koła
zrzeszające 12.351 członków dorosłych (koła zakładowe, środowiskowe) oraz 8.840
wolontariuszy.
W sumie, we wszystkich jednostkach podstawowych (koła, kluby, grupy dorosłych
i młodzieżowe) w 2013 r. zrzeszonych było 82.482 członków PCK. W ciągu roku pozyskano
9.835 nowych członków, natomiast zrezygnowało z członkostwa w PCK 13.087 osób.
Ponadto ze Stowarzyszeniem współpracowało w sumie 108.018 wolontariuszy (36.538
wolontariuszy w środowisku dziecięco-młodzieżowym, 62.640 w ruchu honorowego
krwiodawstwa i 8.840 w środowisku dorosłych poza honorowym krwiodawstwem). 15.286
wolontariuszy wykonywało świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30
dni i 6.068 wolontariuszy wykonywało takie świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
Spośród wykazywanych w sprawozdaniach oddziałów okręgowych PCK 216 oddziałów
rejonowych aż 40 nie spełnia wymogu § 22 ust. 1 Statutu PCK (posiadanie co najmniej
3 jednostek podstawowych skupiających pełnoletnich członków Stowarzyszenia), w tym
4 oddziały rejonowe nie wykazuje żadnych kół czy klubów.
W 2013 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu zatrudnionych było:
 789 osób na umowę o pracę (w tym 709 kobiet). 159 w biurach oddziałów
okręgowych i 178 w biurach oddziałów rejonowych i delegaturach, 75 w biurze
Zarządu Głównego PCK, 11 w ośrodkach szkoleniowych PCK, 64 w punktach opieki
(kierowniczki, p.o. pielęgniarek), 219 sióstr PCK, 66 w ośrodkach opiekuńczych PCK
i 18 w działalności gospodarczej,
 3.688 osób na umowę zlecenie, w tym 2.969 sióstr PCK, 216 osób w ośrodkach
opiekuńczych PCK, 61 w biurach oddziałów okręgowych, 319 w biurach oddziałów
rejonowych, 23 w biurze ZG PCK, 11 w ośrodkach szkoleniowych, 72 w działalności
gospodarczej, 36 kierowniczek p.o. pielęgniarek.
W 2013 r. w ramach promocji Stowarzyszenia prowadzona była kampania, która miała na
celu przekonanie odbiorców do wskazywania w zeznaniach podatkowych Polskiego
Czerwonego Krzyża jako organizacji, której warto przekazać 1 % podatku dochodowego od
osób fizycznych. W kampanii wykorzystany został wizerunek ratownika ratującego małe
dziecko. Przygotowano plakaty, ulotki oraz zakładki do książek, które otrzymały oddziały
okręgowe do wykorzystania w lokalnych mediach. Powstała specjalna strona internetowa
www.pck.pl/1procent, na której zamieszczono informacje dotyczące kampanii, materiały
promocyjne oraz program do rozliczania deklaracji podatkowych. Dodatkowo na profilu PCK
na facebooku umieszczono baner informacyjny.
W 2013 r. kontynuowana była kampania promocyjna programu „Godne Dzieciństwo”.
Jej celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem głodu wśród dzieci
oraz promocja numeru SMS, z którego dochód przeznaczony był na kompleksową pomoc dla
Dzieci. Poza SMS-em charytatywnym, zbiórkami w hipermarketach TESCO wspólnie
z agencją Cheil stworzona została innowacyjna kampania „Bardzo Dobre Maniery”.
Symbolem kampanii są skrzyżowane sztućce na talerzu, nawiązujące do znaku Czerwonego
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Krzyża. Klienci restauracji, które przystąpiły do tej kampanii krzyżując sztućce po
zakończonym posiłku sygnalizują chęć wsparcia programu „Godne Dzieciństwo” poprzez
przekazanie na ten cel 5 zł, które kelner dopisze do rachunku, następnie restauracja
przelewa na konto PCK - „Godne Dzieciństwo”. Kampania rozpoczęła się w październiku
2013 r., do końca roku przystąpiło do niej 21 restauracji.
Kampania wsparta była działaniami promocyjnymi – powstała strona Internetowa
www.bdbmaniery.pck.pl, fanpage na Facebook’u, informacje o projekcie ukazały się
w największych mediach, takich jak: TVN24, TVP 1, wszystkich głównych stacjach radiowych,
portalach (np. onet.pl) oraz w prasie, np. „Gazecie Wyborczej”. 15 października 2013 r.
odbyła się konferencja prasowa połączona z debatą pt. „Zmiana nawyków społecznych jako
sposób na rozwiązanie problemu niedożywienia”. Ponadto w ciągu października na łamach
gazety METRO ukazały się 33 reklamy kampanii oraz SMS-a charytatywnego. Reklamy te,
o wartości 129 tys. zł zostały zamieszczone bezpłatnie. Warto dodać, że dzięki współpracy
z firmami International Paper oraz drukarnia Mellow możliwe było wydrukowanie 100 tys.
specjalnych podkładek pod talerze z symbolem akcji, które wykorzystywane są
w restauracjach uczestniczących w projekcie. „Bardzo dobre maniery” uzyskały wiele nagród
w kategorii kampanie społeczne.
W 2013 r. realizowany był także bardzo ciekawy projekt, którego pomysłodawcami były
Agencja John Pilcher Interactive i McCann Warsaw ph.”Zbędne Kalorie” polegający na
stworzeniu specjalnej aplikacji mobilnej, która umożliwiała użytkownikom nie tylko dbanie
o linię, ale także o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci z rodzin zagrożonych
niedożywieniem. Bezpłatna aplikacja „Zbędne Kalorie” przeznaczona była dla osób
odchudzających się i dbających o formę, które potrzebują dodatkowej motywacji
w przezwyciężaniu złych nawyków. Za każdym razem, kiedy użytkownik odmówił sobie
kalorycznego posiłku, w łatwy sposób mógł odnotować to w kalendarzu aplikacji,
a jednocześnie miał możliwość przekazania symbolicznych kalorii, z których zrezygnował dla
swojego dobra, otrzymywał gratulacje a także sugestię wysłania SMS-a na cele programu
„Godne Dzieciństwo”. Za wysłanie SMS-a dziękowały znane i szanowane osoby, które
wsparły akcję, min. Krystyna Janda, Dorota Wellman czy Kayah.
III 2. Współpraca międzynarodowa.
W 2013 r. w ramach współpracy międzynarodowej, poza działaniami wymienionymi
w innych częściach sprawozdania:
 kontynuowano wdrażanie procesu certyfikacji PCK we współpracy z Międzynarodową
Federacją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – 5 zespołów zadaniowych
(ds. komunikacji, ds. rozwoju zasobów ludzkich, ds. organizacyjnych, ds. finansowych,
ds. programowych) przeprowadziło analizę przyczyn deficytów i możliwości
rozwiązań w zakresach zespołów. Ponadto Magdalena Stefańska – kierownik Działu
Współpracy z Zagranicą uczestniczyła jako instruktor w procesie samooceny
zorganizowanym przez Federację w Łotewskim Czerwonym Krzyżu, a Jerzy
Zaborowski – Dyrektor Generalny PCK w spotkaniu stowarzyszeń wdrażających
proces, w trakcie którego przedstawił doświadczenia PCK w tym zakresie;
 kontynuowano współpracę z Fundacją dla Somali, której celem jest zebranie środków
na budowę i wyposażenie szpitala w Adado pod patronatem Polskiego Czerwonego
Krzyża.
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Współpracę międzynarodową prowadziły także oddziały PCK:
 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK oraz Oddziały Rejowe w Jeleniej Górze, Środzie
Śląskiej i Zgorzelcu – z Niemieckim Czerwonym Krzyżem (Saksonia, Aachen,
Cloppenburg, Görlitz). Współpraca dotyczyła wymiany doświadczeń, pomoc dla
Drezna w czasie powodzi;
 Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK – Czeski i Irlandzki CK w zakresie
pierwszej pomocy – wspólne szkolenia i warsztaty;
 Lubelski Oddział Okręgowy PCK - z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem - realizacja
projektów: „Akademia Wolontariatu Czerwonego Krzyża”, „Wspólny pomysł-wspólna
przyszłość” oraz wymiana doświadczeń;
 Małopolski Oddział Okręgowy PCK – z Chorwackim i Słowackim Czerwonym Krzyżem
– wymiana doświadczeń dot. działalności w zakresie honorowego krwiodawstwa,
zawody sportowe honorowych dawców krwi, spotkania jubileuszowe, udział w akcji
oddawania krwi „Karpacka Kropelka Krwi”;
 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK – Oddziały Rejonowe w Otwocku i WarszawaZachód – z Niemieckim CK w Lennestadt oraz z Litewskim CK – wymiana
doświadczeń, wizyty wzajemne oraz wsparcie rzeczowe;
 Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK - Oddziały Rejonowe PCK w Jarosławiu, Krośnie,
Rzeszowie z Niemieckim (Schönebeck, Dieburg) Słowackim Czerwonym Krzyżem spotkania robocze, udział w mistrzostwach pierwszej pomocy, spotkania honorowych
dawców krwi, zawody sportowe, wymiana doświadczeń, materiałów promujących
działalność;
 Śląski Oddział Okręgowy PCK - Oddziały Rejonowe PCK w Bytomiu i Knurowie –
z Czeskim Czerwonym Krzyżem Okręg Karwina oraz Niemieckim Czerwonym
Krzyżem– Haimichen – wizyty partnerskie;
 Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Sandomierzu –
z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Emmendingen – wyjazd studyjny;
 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – z Niemieckim Czerwonym Krzyżem
w Meklemburgii – udział grupy DRK w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy,
udział Grupy Ratownictwa PCK Ostróda w zawodach grup ratowniczych Niemieckiego
Czerwonego Krzyża w Neubrandenburgu, wizyta przedstawicieli NCK w Polsce, udział
młodzieży PCK i NCK w obozach w Kręsku i Teterow;
 Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK - Oddziały Rejonowe PCK w Koninie
i Obornikach z Niemieckim Czerwonym Krzyżem – współpraca w zakresie promocji
zdrowia oraz organizacja wspólnej akcji letniej, spotkania edukacyjne.
 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy w Koszalinie
- z Niemieckim Czerwonym Krzyżem – nawiązano współpracę w zakresie szkoleń
członków PCK i NCK oraz wymiany doświadczeń. Ponadto Oddział Rejonowy
w Koszalinie współpracował z Fundacją Karla Martina Fossdala w zakresie pomocy
potrzebującym, osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie.
III 3. Naczelne organy Polskiego Czerwonego Krzyża:
 Krajowy Zjazd PCK odbył posiedzenie zgodnie ze Statutem PCK w sprawie
rozpatrzenia sprawozdań rocznych (merytorycznego i organizacyjnego) z działalności
Stowarzyszenia w 2012 r. oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego
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PCK na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej PCK. Ponadto Zjazd nadał Godność
Członka Honorowego PCK, rozpatrzył Regulamin Krajowego Zjazdu PCK oraz podjął
decyzje w sprawie wyboru podmiotu do zbadania i zaopiniowania sprawozdania
finansowego PCK za 2013 r. Podjął uchwały (6) w powyższych sprawach.
Zarząd Główny PCK w 2013 r. odbył 8 posiedzeń, podjął 95 uchwał, w tym m.in.:
 56 w sprawie pełnomocnictw do czynności prawnych;
 7 w sprawach finansowych;
 1 w sprawie podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości (Łódź
ul. Krzemieniecka),
 6 w sprawach działalności statutowej;
 4 w sprawach organizacyjnych.
Prezydium Zarządu Głównego PCK zbierało się stosownie do potrzeb, głównie przed
posiedzeniami Zarządu w celu zaopiniowania projektów materiałów przedstawianych
do rozpatrzenia.
Kapituła Odznaki Honorowej PCK odbyła 2 posiedzenia, rozpatrzyła wnioski i przyznała 864
Odznak osobom i instytucjom zasłużonym dla Stowarzyszenia:
 43 - I stopnia,
 84 - II stopnia,
 333 - III stopnia,
 404 - IV stopnia.
IV Kontrole.
W 2012 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu przeprowadzono 170 różnego rodzaju kontroli
zewnętrznych (Urzędy Miast, Gmin, Agencja Rynku Rolnego, Kuratoria Oświaty
i Wychowania, PIS, ZUS, MOPS, NFZ, PIP) w 28 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne,
które zostały wykonane.
V Realizacja wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.
Główna Komisja Rewizyjna PCK oceniając sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego
Krzyża w 2012 r. zgłosiła wnioski dotyczące spraw programowych i organizacyjnych:
1. o uwzględnienie w działaniach w roku 2013 i następnych zwiększenia szkoleń dla
instruktorów pierwszej pomocy.
Instruktorzy pierwszej pomocy szkoleni są na kursach organizowanych przez Biuro ZG PCK
w zależności od zapotrzebowania oddziałów okręgowych PCK. W 2013 r. zorganizowano
o 2 kursy więcej i przeszkolono o 10 osób więcej niż w 2012 r.;
2. o przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu zapasów w magazynach interwencyjnych wraz z analizą przydatności tych zapasów do dalszego wykorzystania
i prawidłowości logistycznej, rozmieszczenia sprzętu pomiędzy poszczególnymi
magazynami.
Wniosek zrealizowany, ocena zapasów magazynowych dokonywana jest regularnie.
3. wznowienie działalności Komisji ds. Pomocy Społecznej i Szkolenia,
w tym
kontynuowanie
weryfikowania, aktualizowania i ujednolicania systemu szkoleń sióstr PCK.
Wniosku nie udało się zrealizować w 2013 r.
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4. uwzględnienie w działaniach w roku 2013 i następnych popularyzacji i zwiększenia liczby
szkoleń sióstr PCK.
Wniosku nie udało się zrealizować w 2013 r. Priorytetem na 2013 rok były szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy.
5. uaktualnienie i unormowanie statusu Rady Pań PCK.
Rada Pań PCK działa na zasadzie wolontariatu. W 2013 r. ustalono regulamin tego
gremium.
6. wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdań ze wszystkich delegacji zagranicznych
Przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i upowszechniania ich we wszystkich
strukturach Stowarzyszenia.
Wniosek realizowany. Sprawozdania z delegacji zagranicznych znajdują się w
Dziale
Współpracy z Zagranicą Biura ZG PCK. Ponadto każde roczne sprawozdanie zawiera
Informacje na temat delegacji wolontariuszy i pracowników PCK za granicę oraz wizyt
gości z zagranicy w naszym Stowarzyszeniu.
7. niezwłoczne podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań w celu wyeliminowania
istniejących nieprawidłowości w strukturach rejonowych, włącznie z likwidacją,
łączeniem
z innymi rejonami, tworzeniem delegatur.
Wniosek realizowany na bieżąco przez oddziały okręgowe PCK.
8. podjecie działań, które nie tylko zahamowałyby zwiększanie się zobowiązań
Polskiego Czerwonego Krzyża wobec Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca, ale umożliwiłyby uregulowanie istniejących zaległości,
a w rezultacie doprowadziłyby do zmiany naszego statusu w Federacji.
Sprawa składki do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca jest stałą troską Zarządu Głównego i jego Biura. Czynione są
nieustające starania o rozwiązanie tego problemu, szczególnie prowadzona jest liczna
korespondencja oraz rozmowy z rządem. Nie uda się zmniejszyć zobowiązań PCK z tytułu
składki, ponieważ będzie ona rosła wraz ze wzrostem zamożności naszego państwa.
Dodatkowym problemem jest niechęć oddziałów terenowych do partycypowania
w kosztach wspólnych dla całego Stowarzyszenia (a takim kosztem jest między innymi
składka do MFSCKiCP) i nieregularne wpłaty z tytułu odpisu obowiązkowego.
9. przywrócenie stanowiska (działu) kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu przy Biurze
Zarządu Głównego PCK dla natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych
(np. sprawa DIK PCK w Słupsku).
Nie przewiduje się realizacji tego wniosku w najbliższym czasie, głównie ze względu na
sytuację finansową Biura. Natomiast kontrole są organizowane w oparciu o zespół
składający się z pracowników działów Biura ZG PCK. Kontrola jednostek takich jak DIK
wSłupsku należy w pierwszej kolejności do kompetencji oddziałów okręgowych PCK.
Jeżeli dot. to spraw pracowniczych i finansowych do dyrektora oddziału.
VI Podsumowanie
Polski Czerwony Krzyż kontynuował w 2013 r. realizację zadań określonych w „Strategii PCK
na lata 2012-2016” zatwierdzonej uchwałą Krajowego Zjazdu w 2012 r. koncentrując się
głównie na takich dziedzinach działalności statutowej jak pomoc społeczna
i opieka nad chorym w domu, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym honorowego
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krwiodawstwa, ratownictwo i pierwsza pomoc. Nie można pominąć tak ważnych dziedzin
działalności statutowej jak upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych,
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw
tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
Najwięcej programów i różnych akcji realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w 2013 r.
dotyczyło promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, szczególnie w środowisku dziecięcomłodzieżowym. Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się „Ogólnopolska
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK” podobnie jak Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.
Mimo, iż działalność opiekuńcza wykazywana jest jako jeden z priorytetów, oddziały
okręgowe i rejonowe dokładały wielu starań, aby pozyskać zadania zlecone w tym zakresie,
zmalała liczba punktów opieki i podpisanych umów z samorządami, natomiast wzrosła liczba
podopiecznych PCK objętych pomocą sąsiedzką.
Mimo różnych problemów organizacyjno-finansowych Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej ponad 160 tys. potrzebujących, wydano ponad 500 tys. posiłków, przy czym
warto dodać, że w 2012 r. wydano o ponad 100 tys. mniej posiłków niż w 2013 r.
Liczną grupę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia stanowią honorowi dawcy krwi,
zrzeszeni w klubach HDK PCK. Oddziały okręgowe i rejonowe włączają się nie tylko w akcje
ogólnopolskie promujące honorowe krwiodawstwo, ale też realizują własne projekty w tym
zakresie.
Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych i członków Stowarzyszenie
w dalszym ciągu dysponuje dużym potencjałem społeczników, szczególnie w środowisku
dziecięco-młodzieżowym i w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Kolejny rok nie udaje się ostatecznie uporządkować struktury Stowarzyszenia. W dalszym
ciągu uznawane są za rejony takie, które nie spełniają wymogów statutowych.
Oddziały okręgowe i rejonowe PCK coraz liczniej ubiegają się o środki z różnych źródeł także
z dotacji unijnych, opracowując bardzo interesujące projekty własne, lub przystępując do
partnerstw.
W 2013 r. pojawiły się bardzo interesujące projekty marketingu społecznego realizowanego
przez światowe firmy promocyjne w partnerstwie z Polskim Czerwonym Krzyżem. Projekty te
zyskują uznanie specjalistów od promocji i reklamy, zdobywają nagrody, pomagają naszemu
Stowarzyszeniu pozyskiwać środki na działalność, ale też przez swoją oryginalność wpływają
korzystnie na jego wizerunek.
Sprawozdanie przedstawia działania podejmowane w Stowarzyszeniu w 2013 r. Jednakże ze
zrozumiałych względów nie są to wszystkie inicjatywy, jakie w codziennej pracy podejmują
jednostki organizacyjne, w całym kraju. Szczegóły opisujące działalność poszczególnych
oddziałów znajdują się w ich sprawozdaniach, które były podstawą do sporządzenia tego
dokumentu.

28

Opracowane
w Dziale Organizacyjno-Prawnym
Biura ZG PCK
Zatwierdzone uchwała Krajowego Zjazdu PCK
Nr 32/2014 z 28 czerwca 2014 r.

29

