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I

WSTĘP

Podstawą do sporządzenia „Sprawozdania z działalności programowoorganizacyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w 2012 r.” były sprawozdania
zarządów oddziałów okręgowych oraz działów biura Zarządu Głównego.
Zgodnie z § 27 pkt 3 rozpatrywanie sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia, przyjętego przez Zarząd Główny należy do kompetencji
najwyższego organu, tj. Krajowego Zjazdu PCK. Ponadto w związku
z posiadaniem przez Polski Czerwony Krzyż statusu organizacji pożytku
publicznego Stowarzyszenie ma obowiązek złożenia rocznego sprawozdania
ze swojej działalności Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz podanie
go do publicznej wiadomości.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia stanowi źródło informacji
o aktywności organizacji, podejmowanych zadaniach służących realizacji
strategii programowej, zatwierdzonej uchwałą Krajowego Zjazdu PCK na
okres kadencji. Podane do publicznej wiadomości umożliwia zapoznanie
się z zakresem działalności Stowarzyszenia i jej efektami przez ogół
społeczeństwa.
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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.
nr 217 z 12 października 2011 r. 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, 17 czerwca 2012 r.
7. Jednostkami podstawowymi Stowarzyszenia są koła, kluby lub grupy zrzeszające
członków. Jednostki mogą być organizowane w każdym środowisku, a 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. Naczelnymi organami są Zarząd Główny PCK
i wyłonione przez niego Prezydium.
8. Członkowie Zarządu Głównego PCK w 2012 r.:
do 16 czerwca 2012 r.:
1. Andrzej Podsiadło - prezes
2. Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes
3. Maria Oleksy – wiceprezes
4. Łucja Andrzejczyk – członek
5. Jarosław Cieszkiewicz – członek
6. Adam Fornal – członek
7. Jerzy Kornaus – członek
8. Jerzy Kotowicz – członek
9. Waldemar Kowalczyk – członek
10. Leszek Mizieliński – członek
od 16 czerwca 2012 r., wybrani przez Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża:
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
9. Prezydium Zarządu Głównego PCK w 2012 r. stanowili:
do 16 czerwca 2012 r.:
1. Andrzej Podsiadło – prezes
2. Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes
3. Maria Oleksy – wiceprezes
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od 16 czerwca 2012 r.:
1. Stanisław Kracik – prezes
2. Agnieszka Dziubińska – wiceprezes
3. Marek Hok – wiceprezes
4. Marzena Dobrowolska – członek
5. Waldemar Kowalczyk – członek

III

Działalność statutowa.

III 1. Realizacja Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża.
W 2012 r. jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża realizowały zadania
w oparciu o przyjęte przez Krajowy Zjazd, w styczniu 2010 r. uchwałą nr 7/2010 „Założenia
do programu działania PCK w latach 2010-2013” oraz „Strategię Polskiego Czerwonego
Krzyża na lata 2012-2016” przyjęta uchwałą nr 7/2012 Krajowego Zjazdu 17 czerwca 2012 r.
Wskazane w ww. dokumentach obszary priorytetowe o charakterze ogólnym i kierunkowym
były podstawą do podejmowania działań zależnie od lokalnych warunków, potrzeb
beneficjentów PCK oraz możliwości organizacyjnych i finansowych poszczególnych
oddziałów Stowarzyszenia. Obszary priorytetowe wskazane w „Założeniach do programu
działania PCK na lata 2010-2013” to:
1. Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.
2. Wzmocnienie zdolności Polskiego Czerwonego Krzyża do zaspakajania potrzeb
najsłabszych grup społecznych.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa
PCK.
4. Upowszechnianie
podstawowych
zasad
i
wartości
humanitarnych,
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw
tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
5. Stworzenie lepszych warunków organizacyjnych i finansowych w Stowarzyszeniu
do realizowania zadań statutowych i programowych.
„Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016” uwzględniająca:
 misję i Podstawowe Zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca,
 strategię Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca do 2020 r. opracowana pod hasłem „Ocalić życie ludzi,
zmieniać ich sposób myślenia”,
 cel i zadania określone w Ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu i Statucie
Stowarzyszenia,
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rezolucje oraz zobowiązania przyjęte przez Polski Czerwony Krzyż podczas XXXI
Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Genewie w 2011 r.,
ponad 90-letnie doświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w udzielaniu pomocy
potrzebującym w każdym czasie i okolicznościach.

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 2012 r. były:
 pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, dla osób w podeszłym wieku, wyrównywanie szans tych rodzin
i osób, opieka nad chorym w domu.
 ochrona i promocja zdrowia,
 ratownictwo i ochrona ludności.
III 1.1. W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz
pomocy osobom poszkodowanym w 2012 r. w Systemie Ratownictwa PCK działały
23 Grupy (1-Ratownictwa Specjalnego, 1-Ratownictwa Medycznego, 21-Ratownictwa)
liczące 490 członków oraz 4 Grupy Pomocy Humanitarnej, liczące 47 członków. Grupy
Ratownictwa uczestniczyły w 1.645 Zabezpieczeniach zgromadzeń, imprez, odbyły ·274
szkolenia, zorganizowały 533 pokazy ratownicze, udzieliły pomocy
4.242 osobom.
Na koniec 2012 r. 17 Grup Ratownictwa PCK zostało wpisanych do rejestru wojewodów jako
jednostki współpracujące z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
W związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Grupy Ratownictwa PCK
uczestniczyły w zabezpieczeniu medycznym meczy w Warszawie (3 Grupy: Bydgoszcz,
Kielce i Warszawa), w Gdańsku (5 Grup: Olsztyn, Ostróda, Koszalin trójmiasto i Wejherowo)
oraz we Wrocławiu, w Strefie Kibica (2 –Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław,
Grupa Ratownictwa PCK Opole). W sumie podczas EURO 2012 pracowało 96 ratowników,
udzielali pomocy w przypadku omdleń i zasłabnięć, drobnych skaleczeń, problemów
z układem krążenia, itp. W sumie wszyscy ratownicy-wolontariusze PCK przepracowali
w trakcie EURO 2012 - 3263 godziny.
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W pierwszym kwartale 2012 r. ze środków programu finansowanego przez Niemiecki
Czerwony Krzyż zakupiono dla Grup Ratownictwa zestawy katastroficzne składające się
z przyczepy transportowej typu kontener i namiotu ekspresowego. W 2011 r. zakończył się
3–letni program „Wzmocnienie możliwości Polskiego Czerwonego Krzyża w obszarze
przygotowania na klęski i katastrofy, do działań krajowych i zagranicznych w sferze
zarządzania kryzysowego na lata 2007-2011” finansowany przez Niemiecki Czerwony Krzyż,
dzięki któremu możliwe było rozwijanie Systemu Ratownictwa PCK. Aby kontynuować ten
proces konieczne jest pozyskanie znacznych środków finansowych. W 2012 r. biuro ZG PCK
przygotowało program i uzyskało grant Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża, w ramach
którego zakupiono sprzęt dla Grup Ratownictwa wartości 90 tys. zł oraz zorganizowano
kursy i szkolenia dla ratowników (44 tys. zł.).
Elementem przygotowania do działania na wypadek klęsk i katastrof są magazyny
interwencyjne. W 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło 15 magazynów okręgowych
i 14 rejonowych gotowych do udzielenia pomocy 9.282 osobom.
W ramach obszaru priorytetowego pierwszego bardzo ważnym celem jest podniesienie
poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz
Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy. W 2012 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.
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 jest także
organizowanie spotkań i warsztatów dla podległych instruktorów. Niektórzy prowadza takie
spotkania cyklicznie, dzięki czemu instruktorzy są informowani na bieżąco o zmianach
dotyczących tematyki pierwszej pomocy.
W 2012 r. przedłużono uprawnienia 27 instruktorom pierwszej pomocy, cofnięto takie
uprawnienia 93 osobom. Powodem odebrania uprawnień instruktorskich było upłynięcie ich
ważności i nie wystąpienie o przedłużenie a także 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 mówiących o obowiązkach
instruktora pierwszej pomocy oraz przedłużaniu uprawnień.
W okresie sprawozdawczym biuro Zarządu Głównego PCK zorganizowało 2 kursy dla
instruktorów pierwszej pomocy (w Zgierzu i Mszanie Dolnej), w których uczestniczyły
22 osoby. Zorganizowano także dwudniowe spotkanie okręgowych koordynatorów pierwszej
pomocy. Koordynatorzy przedstawiali realizowane przez siebie projekty związane z pierwsza
pomocą, uczestniczyli w dyskusji nad niezbędnymi zmianami w systemie szkoleń pierwszej
pomocy PCK, brali też udział w warsztatach tematycznych.
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W 2012 r. biuro Zarządu Głównego PCK pozyskało kontrahentów i koordynowało szkolenia
dla:
 Polskiej Izby Ochrony – przeszkolono 630 osób w 12 miastach,
 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przeszkolono 60 pracowników
w 9 Laboratoriach.
 Firmy „Bricoman”- przeszkolono 90 pracowników.
W 2012 r. realizowany był, po raz kolejny, we współpracy z Fundacją Kredyt Banku projekt
„Kabecjanie dają radę”. Polski Czerwony Krzyż (Małopolski, Mazowiecki i Wielkopolski
Oddział Okręgowy) w okresie od marca do lipca 2012 r. organizował i koordynował
elementarne kursy pierwszej pomocy dla dorosłych (rodziców, nauczycieli) oraz lekcje dla
uczniów klas I – III. Wolontariusze PCK przeprowadzili zajęcia dla 6.484 uczniów,
instruktorzy I pomocy PCK przeszkolili na kursach elementarnych I pomocy 376 rodziców
uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.
W 2012 r. zorganizowano 1.208 szkoleń dla młodzieży, w których uczestniczyło 34.624 osób
oraz 1.295 kursów dla dorosłych z udziałem 18.576 osób. Szkolenia prowadziło 286
instruktorów spośród 380 posiadających uprawnienia w tym zakresie. Okręgi i rejony
dysponowały pomocami dydaktycznymi do prowadzenia kursów pierwszej pomocy:
 fantomami typu „dorosły” – 364 szt.,
 fantomami typu „dziecko” – 110 szt.,
 „AED” – 59 szt.,
 laptopy – 92 szt.,
 rzutniki multimedialne – 82 szt.
W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, organizowanych zgodnie z regulaminem, w trzech
etapach:
 rejonowym ( oddziały rejonowe) wzięło udział 811 zespołów,
 okręgowym (oddziały okręgowe) wzięło udział 142 zespoły,
 centralnym – zorganizowanym przez Zarząd Główny PCK we współpracy
z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Bydgoszcz uczestniczyło
16 zespołów reprezentujących poszczególne oddziały okręgowe.
Mistrzostwa wygrał zespół reprezentujący Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK –
Zespół Szkół nr 5 w Bydgoszczy, który w nagrodę reprezentował Polski Czerwony Krzyż
w Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy odbywających się w dniach
5-8 lipca 2012 r. w Irlandii.
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, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jednostek i grup.
W 2012 r. Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych,
odzieży, zapomóg pieniężnych, itp. 176.608 osobom, w tym:
 57.992 kobietom,

8











4.702 osobom niepełnosprawnym,
9.557 osobom starszym, chorym,
5.827 bezdomnym,
1.065 ofiarom przemocy,
21.008 bezrobotnym,
92,492 osobom ubogim,
2.674 wychodzącym z uzależnień,
13.220 samotnie wychowującym dzieci,
28.203 dzieciom i młodzieży, w tym 4.454 ze środowisk zagrożonych.

W 2012 r. prowadzono 110 punktów opieki, podpisano 163 umowy z samorządami na opiekę
nad chorymi w domu. Ogółem opieką objęto 12.363 osób, w tym opiekę nad 716 osobami
sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia.
Pomocą sąsiedzką objęto 316 osób. w tym ze środków własnych 37 osoby. Usługi
opiekuńcze świadczyło 5.172 sióstr/opiekunek PCK.
W 2012 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 15 magazynów PCK wydawane były potrzebującym
różnego rodzaju artykuły żywnościowe (mąka, ryż, kasza, płatki kukurydziane, makaron,
cukier, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, masło konserwy mięsne)
o wadze 3.770,694 t wartości 2,8 mln. EUR.
Ponadto na szczeblu krajowym prowadzono:
 kampanię pod hasłem „Godne Dzieciństwo”. Środki na ten cel były pozyskiwane
w ramach zbiórki publicznej. W sumie zebrano 356.809,97 zł, które przeznaczone
były 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),
 akcję „Noworoczna paczka z DPD” – po raz siódmy 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 1523 paczki,
które zostały dostarczone przez kurierów do 49 placówek PCK. Dodatkowo Zarząd
DPD Polska ufundował sprzęt RTV dla świetlicy w Zielonej Górze natomiast sprzęt
RTV i AGD do Domu Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.
Rada Pań PCK wspierająca działania PCK szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin
najuboższych w 2012 r. 7 maja, zorganizowała koncert charytatywny ph. ”Dajmy wakacje

9

ubogim dzieciom”. Dochód z koncertu został przeznaczony na letni wypoczynek dla 52 dzieci
z Podlasia. Ponadto z okazji Świat Bożego Narodzenia Rada Pań sfinansowała paczki dla
40 dzieci również z Podlasia oraz zakupiła wózek inwalidzki dla niepełnosprawnej
pensjonariuszki DPS w Bramkach k/Błonia. W sumie w 2012 r. Rada Pań PCK pozyskała
ok. 74 tys. zł.
Inne inicjatywy z zakresu pomocy najsłabszym grupom społecznym podejmowane lub
kontynuowane w 2012 r. w Stowarzyszeniu:
 Oddział Rejonowy PCK we Włocławku we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK
w Pułtusku realizował program pn. ”Romowie - Pełnoprawni Obywatele Polscy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 755.173,85 zł.;
 Małopolski Oddział Okręgowy PCK realizował program „Pierwsza pomoc - druga
szansa” readaptacja skazanych poprzez szkolenia z pierwszej pomocy oraz praktyki
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym skierowany do 30 skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności w ZK w Trzebini. Celem projektu było podniesienie
kompetencji społecznych osadzonych oraz uświadomienie skutków wypadków
drogowych i zachowań agresywnych. Koszt projektu – 26.700 zł. - finansowany był
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości;
 Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie realizuje 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. Wartość projektu 700.293 zł.
Ponadto Oddział realizował w 2012 r. program „Pierwsza Pomoc z PCK” skierowany
do osób z gminy wiejskiej Ciechanów zagrożonych wykluczeniem społecznym
finansowany również ze środków EFS. Wartość projektu – 49.796 zł.
Rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Polski Czerwony Krzyż poza opieką nad chorym w domu prowadził
różne formy działalności na rzecz seniorów, miedzy innymi:




Oddział Rejonowy PCK w Zgorzelcu zorganizował 5 czternastodniowych turnusów
rehabilitacyjnych dla 298 osób oraz różne imprezy integracyjne o charakterze
kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, w których wzięło udział w sumie 459 osób;
Lubelski Oddział Okręgowy PCK organizował imprezy okolicznościowe oraz turnusy
rehabilitacyjne dla seniorów – podopiecznych Oddziału Okręgowego. W dniach 22-28
września zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Mszanie Dolnej
turnus rehabilitacyjny dla 50 seniorów z Biłgoraja, Hrubieszowa i Lublina. W grudniu
2012 r. seniorzy ze Świdnika, Lublina, Włodawy i Hrubieszowa – łącznie 46 osób uczestniczyli w dwóch 3 dniowych turnusach również w Ośrodku SzkolnoRehabilitacyjnym w Mszanie Dolnej w ramach projektu „Centrum Aktywności
Społecznej i Edukacji CASE 60 ” realizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy
PCK w Krakowie;
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Małopolski Oddział Okręgowy PCK realizował w ramach konkursu MPiPS pro-gram
„Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów CASE 60 ”, którego celem jest
poprawa aktywności społecznej seniorów poprzez wzrost kompetencji w zakresie
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
W projekcie uczestniczyły 292 osoby, łączny koszt wyniósł 107.424 zł. W ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd Wojewody Małopolskiego program:
„Przygotowanie seniorów do pracy wolontaryjnej na rzecz terminalnie chorych” Celem
projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji życia
seniorów poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat wolontariatu ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeby wsparcia osób terminalnie, nieuleczalnie
chorych. W programie uczestniczyło 40 osób, całkowity koszt wyniósł 19.530 zł;
Klub Złotego Wieku PCK działający w Dzielnicy Mokotów, w Warszawie zorganizował
6 turnusów rehabilitacyjnych dla168 osób;
Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie realizował projekt pt. ”Jesień Życia-Druga
Wiosna”, dla 80 osób. Ponadto Oddział realizował program „Aktywna Jesień Życia”
skierowany do osób starszych powyżej 60 roku życia finansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wartość projektu – 72.013 zł.
Oddział Rejonowy PCK w Kozienicach zorganizował w2 turnusy (5 dniowe) – małe
formy wypoczynkowe dla 56 seniorów;
Oddział Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadził Dom Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych. Zadanie to finansowane było ze środków Gminy Miasta Stargard
Szczeciński (147.400 zł.);

Na pomoc socjalną oraz dożywianie wydatkowano, w 2012 r. łącznie 7.836.773,76 zl. Środki
na ten cel pozyskane były w ramach dotacji, od sponsorów, firm i instytucji a także ze zbiórek
publicznych organizowanych w ramach akcji „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla Żaka”,
„Dzień Walki z Głodem” czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Ponadto Stowarzyszenie
otrzymało 11 transportów darów z zagranicy o łącznej wadze 43.710 kg, wartości 155.695,57
zł oraz 1.295,074 kg darów krajowych wartości 2.784.395,11 zł.
W 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło 74 różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze (schroniska
dla bezdomnych, świetlice socjoterapeutyczne, domy pomocy, centra interwencji kryzysowej,
jadłodajnie, itd.), dysponujące 6.123 miejscami, które obejmowały stałą opieką lub udzieliły
innej pomocy 8.998 osobom.
III 1. 3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego
krwiodawstwa.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych
w społeczeństwie to działania prowadzone głównie w środowisku dziecięco-młodzieżowym,
w którym w 2012 r. zorganizowano w sumie 16.807 konkursów, szkoleń, pogadanek,
prelekcji i innych form z udziałem 428.900 uczestników. W środowisku dorosłych
w 616 akcjach prozdrowotnych uczestniczyło 25.049 osób. Najwięcej akcji prozdrowotnych
w środowisku młodzieżowy przeprowadzono na obszarze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK – 2.265, z udziałem także największej liczby uczestników – 59.417,
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najmniej na obszarze Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK – 115 akcji
z udziałem 5.184 uczestników.
Natomiast najwięcej akcji w środowisku dorosłych
przeprowadzono na obszarze Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK – 99 z udziałem
2.976 uczestników, Na obszarze Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego nie
przeprowadzono żadnych akcji prozdrowotnych w środowisku dorosłych.
W ramach działalności prozdrowotnej, w 2012 r. w całym kraju przeprowadzono 2.547
szkoleń z zakresu HIV/AIDS, z udziałem 45.369 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 2012 r. 2026 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 39 turnusach kolonii
socjalnych, zdrowotnych, obozach kontaktowych, obozach szkoleniowych oraz 951 na 31
turnusach półkolonii.
W 2012 r. po raz dwudziesty zorganizowano Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Główny
Inspektor Sanitarny oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Strefa9pl.
W Olimpiadzie wzięło udział blisko 37 tys. uczniów z 1.700 szkół w całym kraju. Etap
centralny, organizowany przez Zarząd Główny PCK w Ośrodku Szkoleniowym w Zgierzu
odbył się w dniach 24 - 27 maja 2012 r. Wzięło w nim udział 31 uczestników
reprezentujących 16 oddziałów okręgowych. Olimpiada składała się z następujących części:
 test sprawdzający wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, ekologii
i znajomości działań podejmowanych przez Czerwony Krzyż na świecie i Polski
Czerwony Krzyż,
 sprawdzian praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 prezentacja akcji prozdrowotnej przeprowadzonej przez uczestników w swoim
środowisku lokalnym.
W 2012 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 kampanie informacyjna oraz promocje działań
związanych z właściwym odżywianiem. Nauczyciele i wolontariusze PCK przeszkolili
łącznie 2.000 dzieci;
 „Ratowniczek” – dotyczący nauki pierwszej pomocy dla klas I i II, III i IV szkoły
podstawowej. Przeszkolono 10.000 dzieci;
 „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” – skierowany do uczniów
gimnazjów;
 „Edukacyjny projekt promujący zmianę zachowania dzieci i młodzieży w swoich
środowiskach w Polsce” – finansowany przez Fundację LEBARA przy współpracy
Delegatury Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca w Budapeszcie. Budżet projektu wynosił 349.181,00 zł,
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realizowany był na terenie 13 oddziałów okręgowych PCK (nie włączyły się Oddziały:
Dolnośląski, Małopolski i Mazowiecki). Programem objęto 15.787 dzieci i rodziców.
Celem programu było promowanie zdrowego stylu życia i zaangażowania
wspólnotowego wśród dzieci i młodzieży, aby przekazywały nabyte umiejętności
i wiedzę wewnątrz własnych społeczności, które dzięki temu zwiększą swoją
odporność na zagrożenia natury zdrowotnej, klimatycznej czy technologicznej.
Grupami docelowymi projektu były dzieci w okresie przedszkolnym, uczniowie szkół
podstawowych i średnich. Program obejmował następujące działania: etap centralny
„Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, organizację ogólnopolskiego obozu dla
liderów działalności młodzieżowej PCK, w ramach którego realizowano program
„Youth as Agents Behavioural Changes” przygotowanego przez MFSCKiCP. Celem
programu jest umożliwienie młodzieży na całym świecie przyjęcie roli lidera
pozytywnego podejścia, postaw i zachowań w swoich społecznościach lokalnych na
rzecz kultury, szacunku dla różnorodności, dialogu międzykulturowego, integracji
społecznej, równości i pokoju. Program opiera się przede wszystkim na edukacji
rówieśniczej. Wykorzystuje niekonwencjonalne metody uczenia „biorąc młodzież
w podróż od serca do umysłu”, tzn. przez odgrywanie ról, symulacje gier i ćwiczenia
wizualizacyjne młodzież odkrywa swoje uczucia i emocje w świetle doświadczeń
osobistych. Następnie dokonywana jest w grupie rówieśniczej intelektualna analiza
i zrozumienie problemu dyskryminacji, wykluczenia i przemocy. Program „Youth as
Agents Behavioural Changes” wykorzystuje również różne formy artystyczne
do przekazania treści merytorycznych, takie jak muzyka, taniec, drama, sztuka
wizualna, a także sport. Duży nacisk położony jest również na rozwijanie umiejętności
interpersonalnych, takich jak aktywne słuchanie, empatia, krytyczne myślenie,
komunikacja międzyludzka, negocjacje i mediacje Ponadto w ramach realizacji
programu „Edukacyjny projekt promujący zmianę zachowań dzieci i młodzieży
żyjących w swoim środowisku w Polsce” zorganizowano 2 spotkania
z przedstawicielami oddziałów okręgowych PCK zajmujących się tematyką
młodzieżową i edukacyjna oraz z przedstawicieli młodzieży w celu implementacji
i ewaluacji działań podjętych w ramach realizacji założeń projektu. Przeprowadzono
tez 39 szkoleń pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 1093 uczniów pomiędzy
16 a 19 rokiem życia, realizowano program „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Kuby i Oli”
z udziałem 3.462 dzieci, program „Dbam o zdrowie” z udziałem 2778 dzieci, program
„Ratowniczek” z udziałem 5414 dzieci oraz program „Nie bądź obojętny naucz się
pierwszej pomocy” z udziałem 3030 młodzieży.
W 2012 r. w Stowarzyszeniu działało 1.185 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.561
członków PCK i blisko 75.000 wolontariuszy, którzy oddali 149.861 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw,
a wśród nich zorganizowano 3.014 różnego rodzaju akcji, imprez itp. w tym:
 IX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje
Życie”, w której wzięły udział 403 szkoły i 17 uczelni wyższych, 31.645 uczniów
i 4.856 studentów, którzy oddali w sumie 17.489 litrów krwi;
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VII edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”,
we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem
Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W projekcie uczestniczyło 35 jednostek PSP, 186 jednostek OSP oraz 24 jednostki
ratowniczo-gaśnicze, pozyskano ok. 5 tys. litrów krwi od strażaków oraz zachęconych
przez nich innych osób;
 V 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 1.559 litrów krwi od 3.414 osób. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy
pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia
i honorowe krwiodawstwo;
 IV edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych – „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 4.004 litry krwi.
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania
tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez
Ministra Zdrowia nadano ponad 20.571 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK
wydał 1.478 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 2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności
społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:
 Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom,
 Srebrny Krzyż Zasługi – 78 osobom,
 Brązowy Krzyż Zasługi – 69 osobom.
Ponadto 251 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca
Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała
to wyróżnienie 89 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, min.:
 Oddział Rejonowy PCK w Miliczu zorganizował rajd pieszo-autobusowy dla
honorowych dawców krwi województwa dolnośląskiego, w którym wzięło udział 70
honorowych dawców krwi;
 Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK zorganizował akcję promującą zdrowy
styl życia oraz honorowe oddawanie krwi pod hasłem „Zdrowy krwiodawca pilnie
poszukiwany” skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, honorowych
dawców krwi i klubów HDK PCK. W projekcie uczestniczyło 715 osób;
 Oddział Rejonowy PCK w Chełmży zorganizował Gminne Mistrzostwa Szachowe dla
honorowych dawców krwi w gminie Łysomnice;
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Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze zorganizował piknik dla
krwiodawców i ich rodzin w Ośrodku PCK w Sławie oraz 26 Ogólnopolski Rajd
Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK;
W Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) zorganizowano XII Wojewódzki Turniej Piłki
Nożnej Honorowych Dawców Krwi im. Władysława Piłata, w którym rywalizowały
drużyny reprezentujące Oddziały Rejonowe PCK w Rzeszowie, Nowej Sarzynie,
Leżajsku, Krośnie i Mielcu.
Zarząd Klubu HDK PCK przy Elektrowni w Połańcu oraz Oddział Rejonowy PCK
w Staszowie zorganizowali XI Maraton Wędkarski, w którym uczestniczyło 15 drużyn
trzyosobowych;

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 28 maja do 1 czerwca 2012 r. w Radziejowicach odbyła się XVI 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.
 Na przełomie sierpnia i września 2012 r. odbyła się XXX Warszawska Szkoła Letnia
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; wzięło w niej udział 32 uczestników z 28
krajów. Zasięg geograficzny Szkoły po raz kolejny objął cały świat. Poza
przedstawicielami z Ameryki Północnej oraz krajów europejskich, obecne były osoby
z Republiki Południowej Afryki, Australii, Kolumbii, Syrii, Kazachstanu i Gruzji. Zajęcia
prowadziło 14 wykładowców z różnych ośrodków akademickich. Gośćmi specjalnymi
Szkoły byli prof. Theodor Meron – sędzia Międzynarodowego Trybunału ds. byłej
Jugosławii oraz Marco Sassoli – wybitny profesor prawa międzynarodowego na
Uniwersytecie w Genewie.
W trakcie uroczystego zakończenia XVI edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego wręczono nagrody laureatom XV Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka na
prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Wpłynęło 11 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.
Najważniejszymi tematami podejmowanymi przez Komisję były: analiza zobowiązań
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w zakresie działań pomocowych wynikających z umów międzynarodowych zaliczanych do
międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, których proces ratyfikacji przez Polskę
rozpoczął się lub jest planowany: II Raport o implementacji i upowszechnianiu
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Polsce; stan implementacji zobowiązań
humanitarnych przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podczas XXXI
Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, postępy
w negocjacjach dotyczących projektu traktatu o handlu bronią (ATT). Podczas jednego
z posiedzeń omówiono kwestie ochrony znaku czerwonego krzyża.
Ponadto:
 Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego PCK
przygotowywał na prośbę Departamentu Polityki Bezpieczeństwa opracowania
do Raportu ONZ dot. wywiązywania się Polski z zobowiązań zawartych
w ratyfikowanych umowach międzynarodowych z zakresu międzynarodowego prawa
humanitarnego;
 Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego
Krzyża, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
opracował i realizował program skierowany do nauczycieli gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach programu
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”. W 2012 r. implementowano narzędzie edukacyjne
w formie e-learningu wspartego dostępem do materiałów edukacyjnych i scenariuszy
zajęć do zastosowania podczas lekcji z Edukacji dla Bezpieczeństwa lub Wiedzy
o Społeczeństwie, a także certyfikowanego testem sprawdzającym wiedzę. Kursy
on-line spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwsze 3 sesje zarejestrowało
się ok. 300 nauczycieli;
 Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy
Zarządzie Głównym PCK odbyła, w 2012 r. dwa posiedzenia. Na pierwszym wybrała
nowego przewodniczącego Pana dr Marcina Marcinko z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w związku z rezygnacją z tej funkcji Pani dr Elżbiety Mikos-Skuzy.
Najważniejszymi sprawami omawianymi przez Komisję były kwestie związane
z tradycyjnymi działaniami PCK w zakresie upowszechniania mph, tj. Polską
i Międzynarodową Szkoła MPH w Radziejowicach oraz konkursem
im. Prof. Remigiusza Bierzanka. Ponadto poruszano realizację projektu „Odkrywamy
Prawo Humanitarne”, a także zawartość merytoryczną, specyfikę i adresatów Decyzji
nr 184 MON z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji systemu kształcenia
i szkolenia z „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”
w resorcie obrony narodowej;
 Komisja ds. Ochrony Znaku podjęła 33 interwencje w przypadkach nadużycia znaku.
Dokonała także przeglądu spraw z lat 2007-2011 i podjęła 8 interwencji dotyczących
niezastosowania się do zaleceń wcześniej rekomendowanych. Przeprowadzono
szereg konsultacji z MKCK, min. dot. znaku Caritas Polska. Ponadto zakończono
prace nad zmianami w Przewodniku Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża oraz w
polskim tłumaczeniu Regulaminu używania znaku czerwonego krzyża i czerwonego
półksiężyca, które zostały zatwierdzone formalnie uchwałami ZG PCK. W celu
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standaryzacji kryteriów oceny przy opiniowaniu nadużyć, pracowano nad
utworzeniem zbioru wytycznych i kryteriów stosowanych przy wydawaniu opinii przez
Komisję wraz z przykładami wizualnymi, w których opinia Komisji jednogłośnie
orzekała nadużycie oraz w których zdania poszczególnych jej członków były
podzielone. Zbiór taki będzie narzędziem ułatwiającym prace Komisji
w opiniowaniu przyszłych zgłoszeń. 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.
Oddziały okręgowe i rejonowe PCK prowadziły szereg akcji związanych
z upowszechnianiem MPH. Wśród nich można wymienić:
 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 474 uczniów;
 VIII edycja Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów
zbrojnych im. Prof. Andrzeja Mankowicza – Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
W 2012 r. w Konkursie wzięło udział 7 szkół gimnazjalnych (60 uczniów) i 19 szkół
ponadgimnazjalnych (169 uczniów), w 3 etapach, w terminie od 5 marca do 27 maja.
Małopolski Oddział Okręgowy realizował też (od 16.10-28.11. 2012 r.) projekt
pt.”Mundur – niekoniecznie szkolny”. W ramach którego prowadzono zajęcia
edukacyjne z zakresu mph dla młodzieży z tzw. „klas mundurowych”. W projekcie
uczestniczyło 273 uczniów z 6 szkół;
 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 65 szkół i 1.600
uczniów;
 „Syria w ogniu” – wystawa fotograficzna zorganizowana przez Oddział Rejonowy
PCK w Kielcach;
 12 kwietnia 2012 r. podpisano list intencyjny pomiędzy Zachodniopomorskim
Oddziałem
Okręgowym
PCK,
Województwem
Zachodniopomorskim
–
Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddziałem Instytutu
Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego, Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”
w Szczecinie, Fundacja inicjatyw na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw
Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej w Warszawie i Europejskim
Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA w Szczecinie. Dokument dotyczy
współpracy w zakresie upowszechniania praw człowieka i prawa humanitarnego
w województwie zachodniopomorskim. W 2012 r. zorganizowano serie czterech
wykładów dot. badania i rozliczania zbrodni międzynarodowych w kontekście
historycznym i na podstawie dokumentów IPN,
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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 2012 r.
do Biura wpłynęły pisma z kraju i z zagranicy dotyczące 10.062 osób, w tym:
 poszukiwania rodzin – 3.474,
 wystawienia zaświadczeń, potwierdzających losy wojenne – 1.393,
 poszukiwania mogił wojennych - 2.584,
W okresie sprawozdawczym załatwiono 10.155 spraw indywidualnych, przyjęto w Biurze
8.664 interesantów. Ponadto:
 zarejestrowano 1.180 nowych, imiennych dokumentów uzyskanych z archiwów
krajowych i zagranicznych,
 wprowadzono do bazy danych 20.562 oryginalnych, imiennych dokumentów dot. ofiar
wojny, w tym fotokopii oryginalnych dokumentów dotyczących więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof,
 zeskanowano 24.383 oryginalne dokumenty dot. ofiar II wojny światowej, w tym
kartoteki żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
W 2012 r. utrzymywał się duży wpływ korespondencji z kraju i zagranicy, związanej głównie
z okresem II wojny światowej. Cały czas duży jest wpływ próśb z państw byłego ZSRR
o poszukiwanie mogił żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej na
terytorium Polski. Zwiększyła się również liczba wniosków dotyczących poszukiwań
współczesnych, związanych m.in. z migracją i poszukiwaniami humanitarnymi.
Do Biura zwraca się również wiele instytucji i urzędów (Instytut Pamięci Narodowej, Rada
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Fundacja „Pamięć”) z zapytaniem o protokoły
z ekshumacji prowadzonych po zakończeniu wojny na terytorium Polski oraz o informacje
o konkretnych osobach, których nazwiska powinny być upamiętnione w miejscach straceń.
Kwerendy te wiążą się z bardzo dużym nakładem pracy, gdyż ze względu na ograniczone
fundusze Biura większość zasobów archiwalnych posiadanych pozostaje nadal
niezdigitalizowanych.
W dniu 13.01.2012 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się spotkanie
dotyczące abolicji dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski trwającej od
01.01.2012r. do 02.07.2012r. w którym brał udział przedstawiciel Biura Informacji
i Poszukiwań PCK. Spotkanie skierowane było do pracowników organizacji pozarządowych,
które działają na rzecz migrantów i cudzoziemców.
W dniach 12-14.03.2012r. pracownicy Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego
Krzyża brali udział w ćwiczeniach symulacyjnych z zakresu przywracania więzi rodzinnych
w czasie klęsk żywiołowych. Był to zupełnie nowy i po raz pierwszy przeprowadzony
w Biurze rodzaj działania, który miał na celu wypracowanie procedur dotyczących
prowadzenia poszukiwań na wypadek klęsk żywiołowych. Scenariusz ćwiczeń oraz same
ćwiczenia zostały przeprowadzone przy współpracy Międzynarodowego Komitetu
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Czerwonego Krzyża Delegatury w Belgradzie, Bułgarskiego, Serbskiego i Węgierskiego
Czerwonego Krzyża. Ćwiczenia te odbywały się w ramach implementacji Strategii Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
W dniach 17-18.04.2012 r. w Belgradzie w siedzibie Serbskiego Czerwonego Krzyża odbyło
się spotkanie poświęcone implementacji Strategii Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca w zakresie poszukiwań na lata 2008-18, w którym udział wzięli przedstawiciele
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Bułgarskiego, Serbskiego, Węgierskiego,
Szwedzkiego, Szwajcarskiego oraz Austriackiego CK. Polski Czerwony Krzyż reprezentował
z-ca Kierownika Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań.
W 2012 roku Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK kontynuowało współpracę z lat
ubiegłych z Krajowym Biurem w Polsce Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR) w badaniu partycypacyjnym dotyczącym oceny potrzeb i problemów
osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uchodźców oraz osób objętych ochroną
uzupełniającą przebywających w Polsce. Badanie to prowadzone jest pod nazwą
Zagadnienia Promocji Wieku, Różnorodności i Płci (Age Gender Diversity Mainstreaming).
W ramach tego projektu pracownicy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w czerwcu
2012 roku brali udział w spotkaniach w Obozach w Lininie, Czerwonym Borze i Białymstoku.
W lipcu i sierpniu 2012 roku brali udział w spotkaniach w Obozach w Białej Podlaskiej,
Kolonii Hobrów, Lublinie, Łukowie, Grupie oraz Kętrzynie. W czasie spotkań
z administratorami ośrodków i azylantami informowano o możliwości skorzystania z usług
Biura.
W dniach 13-14.07.2012 r. we Wrocławiu odbyło się cykliczne spotkanie Polsko –
Niemieckiej Komisji ds. Grobownictwa Wojennego, w którym wzięli udział Kierownik
i Zastępca Kierownika Biura Informacji i Poszukiwań.
W dniach 23-26.06.2012 r. Kierownik i Zastępca Kierownika Biura Informacji i Poszukiwań
złożyły wizytę w Biurze Poszukiwań Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie. Tematem
spotkania było omówienie aktualnie załatwianych spraw, związanych z ustalaniem losów
ofiar II wojny światowej, współczesnych konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych,
poszukiwaniem mogił wojennych oraz omówienie przygotowań do planowanego na rok 2013
stażu pracowników Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w siedzibie Biura Poszukiwań
Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
W dniu 21.09.2012 roku kierownik Biura Informacji i Poszukiwań wzięła udział w uroczystym
otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni (czwarty cmentarz katyński).
W dniach 29-30.10.2012 roku kierownik Biura Informacji i Poszukiwań wzięła udział w III
Seminarium dla Biur Poszukiwań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca związanym
z poszukiwaniami dotyczącymi II Wojny Światowej organizowanym przez Międzynarodowe
Biuro Poszukiwań w Bad Arolsen w Niemczech.
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W dniach 31.10.2012 – 02.11.2012 roku kierownik Biura Informacji i Poszukiwań wzięła
udział w corocznym spotkaniu przedstawicieli Biur Poszukiwań Stowarzyszeń Krajowych
Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca organizowanym przez Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża w Bad Arolsen w Niemczech. W spotkaniu tym wzięli udział
przedstawiciele państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej
Zelandii i Izraela. Na spotkaniu omawiano przekształcenie Międzynarodowego Biura
Poszukiwań w Federalne Archiwum. Poruszano także sprawę Europejskiego Rejestru
Uchodźców, w tym zagadnienia związane z aspektem prawnym przekazywania danych
dotyczących migrantów pomiędzy różnymi krajami.
W dniach 12-15.11.2012 r. Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża we
współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża zorganizowało szkolenie
z zakresu przywracania więzi rodzinnych w przypadku katastrof oraz klęsk żywiołowych.
W dniu 16.11.2012 r. przedstawiciel Biura uczestniczył w Konferencji „Mapa drogowa do
przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa” organizowanej przez
Fundację Rozwoju Oprócz Granic.
Koszty uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych były prawie w całości finansowane
przez MKCK; koszt wyjazdu na uroczyste otwarcie cmentarza w Bykowni był pokrywany
w całości przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; częściowy koszt
zakwaterowania na spotkaniu Polsko – Niemieckiej Komisji ds. Grobownictwa Wojennego
został pokryty ze środków Fundacji „Pamięć”.
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 2012 r. działało:
 3.086 kół szkolnych, akademickich, Grupy SIM zrzeszających 58.201 członków
i 41.628 wolontariuszy.
 1.072 kluby „Wiewiórka” organizowanych w przedszkolach i pierwszych klasach szkół
podstawowych, liczących 27.164 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.
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Ważną rolę w prowadzeniu działalności, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym
odgrywają liderzy w środowiskach lokalnych. Szkolenia kadry liderskiej ruchu
młodzieżowego PCK odbywają się w trakcie ogólnopolskich obozów dla Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych PCK, organizowanych corocznie przez Biuro Zarządu. W 2012
r. obóz taki odbywał się w dniach 6.-28.08.2012 r. w Sulejowie. Wzięło w nim udział
68 przedstawicieli ruchu młodzieżowego z 12 oddziałów okręgowych PCK (swoich
przedstawicieli
nie
wytypowały
Oddziały:
Lubelski,
Lubuski,
Podkarpacki
i Zachodniopomorski).
W trakcie obozu prowadzono zajęcia o charakterze dydaktycznym:
 z psychologią na ty (odkrywamy siebie – moje słabe i mocne strony, porażki
i sukcesy, motywacja. Jak mnie widzą tak mnie piszą – moje cechy instruktora, CV
i list motywacyjny),
 czerwonokrzyska tożsamość (struktury Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 7 Podstawowych Zasad Ruchu, historia idei
i sylwetka Henry Dunant’a, zagadnienia MPH, PCK – cel, kierunki działalności,
struktura),
 młodzież PCK (historia i tradycje, elementy struktury i zasad działania ruchu
młodzieżowego PCK, Grupy SIM, system SIM-owski),
 psychologia rozwojowa i społeczna dziecka (komunikacja interpersonalna,
komunikacja w pracy z dzieckiem, trudności w pracy z dzieckiem),
 instruktor dydaktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą (wizerunek i umiejętności
instruktora, dydaktyka, metody i formy pracy, przygotowanie konspektów zajęć –
ćwiczenia praktyczne, prowadzenie zajęć w praktyce, planowanie szkoleń),
 funkcjonowanie w środowisku lokalnym, grupie rówieśniczej (definicja grupy, relacje
w grupie, podejmowanie decyzji grupowych, zasady pracy grupy i lidera),
 przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie (identyfikacja różnych
rodzajów i form dyskryminacji, stereotypy i uprzedzenia wobec różnych grup,
powszechne prawa człowieka i ich przestrzeganie – teoria wobec praktyki,
mniejszości narodowe – regulacje prawne, a rzeczywistość),
 udzielanie pierwszej pomocy – 16 godzinny kurs podstawowy zakończony
egzaminem,
 wolontariat, pozyskiwanie wolontariuszy i promowanie pracy wolontarystycznej
w środowisku dziecięco-młodzieżowym,
 „Lider to ja” (cechy lidera, jak motywować innych, jak kierować grupą, jak być dobrym
liderem działalności młodzieżowej PCK),
 kreatywne i twórcze myślenie (rozwijanie twórczego, niestandardowego myślenia).
 planowanie działań, a społeczność lokalna (definicja potrzebującego i społeczności
lokalnej, piramida Maslowa, różne metody rozpoznawania potrzeb społeczności
lokalnej, wstęp do planowania, etapy planowania, teoria, pisanie projektów + formy
pozyskiwania funduszy na ich realizację),

21

promocja w mediach i środowisku lokalnym, promocja podejmowanych działań
(kontakty z mediami, pisanie notatek prasowych do środków masowego przekazu,
prezentacje medialne - ćwiczenia praktyczne).
Uczestnicy obozu otrzymali zestawy materiałów szkoleniowych oraz zestawy materiałów
edukacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu poszczególnych
programów oraz kampanii PCK. Zajęcia dydaktyczne kończyły się egzaminem.


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.

We wrześniu 2011 r. został zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów znowelizowany
Statut PCK (opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 217 12 października 2011 r.)
W związku ze zmianą Statutu rozpoczęto w Stowarzyszeniu proces jego wdrażania.
Pierwszym etapem było podjęcie przez Krajowa Radę Reprezentantów uchwały w sprawie
kampanii sprawozdawczo-wyborczej (nr 27/2011) oraz zasad wyboru organów PCK
(nr 28/2011). Zgodnie z przyjętym harmonogramem kampania sprawozdawczo-wyborcza
rozpoczęła się w listopadzie 2011 r., a jej zakończenie przewidziano na czerwiec 2012 r.
Równolegle Zarząd Główny wprowadzał zmiany w obowiązujących regulaminach, które były
w jego kompetencji oraz przyjmował projekty regulacji, których zatwierdzenie należy do
kompetencji Zjazdu Krajowego.
Kampania sprawozdawczo-wyborcza zakończyła się zgodnie z planem – Krajowym Zjazdem
PCK, który odbył się 16-17 czerwca 2012 r. w Jachrance. Zjazd przyjął sprawozdania
ustępującego Zarządu Głównego PCK, udzielił mu absolutorium, podjął uchwałę określającą
liczbę osób do poszczególnych krajowych organów statutowych i dokonał wyboru
w głosowaniu tajnym, na kadencję 2012-2016:
Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża - Stanisława Kracika,
w skład Zarządu Głównego:
1. Jerzego Biska
2. Marka Brodzkiego
3. Jarosława Cieszkiewicza
4. Marzenę Dobrowolską
5. Agnieszkę Dziubińską
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6. Adama Fornala
7. Marka Hoka
8. Sławomira Kaczyńskiego
9. Jerzego Kornasa
10. Waldemara Kowalczyka
w skład Głównej Komisji Rewizyjnej:
1. Gerarda Głombika
2. Jana Kisiela
3. Bogusława Kostyka
4. Krzysztofa Kowalczyka
5. Jerzego Orłowskiego
6. Michała Targowskiego
w skład Sądu Organizacyjnego:
1. Włodzimierza Blajerskiego
2. Małgorzatę Drab
3. Jadwigę Grendzińską-Gozdek
4. Jerzego Kotowicza
5. Marcisza Malewicza
6. Elżbietę Mikos-Skuzę
7. Tadeusza Popłonkowskiego
w skład Kapituły Odznaki Honorowej PCK:
1. Andrzeja Czerwińskiego
2. Bernarda Krupskiego
3. EugeniuszaTaradajko
4. Józefa Waltera

Poszczególne organy ukonstytuowały się następująco:
Wiceprezesami Polskiego Czerwonego Krzyża zostali: Agnieszka Dziubińska i Marek Hok,
Zarząd Główny wybrał Prezydium w składzie:
1. Stanisław Kracik,
2. Agnieszka Dziubińska,
3. Marzena Dobrowolska,
4. Marek Hok,
5. Waldemar Kowalczyk.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Michał Targowski, zgodnie z § 36
ust.2b Statutu PCK przewodniczącym Kapituły Odznaki Honorowej PCK jest Prezes
Stowarzyszenia, Kapituła wybrała Wiceprzewodniczącego Eugeniusza Taradajko.
Sąd Organizacyjny PCK wybrał Elżbietę Mikos-Skuzę Przewodniczącą i Mariusza Malewicza
Wiceprzewodniczącym tego organu.
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Ponadto Zjazd podjął uchwały zatwierdzające:
 „Strategię PCK na lata 2012-2016” (nr 7/2012),
 Regulamin Zarządu Głównego PCK (nr 8/2012),
 Regulamin komisji rewizyjnych PCK (nr 9/2012),
 Regulamin Sądu Organizacyjnego PCK (nr 10/2012),
 Regulamin Odznaki honorowej PCK (nr 11/2012),
 Zasady wyboru organów PCK (nr 12/2012),
 Regulamin organizacyjno-porządkowy Krajowego Zjazdu Zwyczajnego PCK
(nr 13/2012),
 Zasady stosowania konsekwencji dyscyplinarnych i organizacyjnych wobec organów
PCK i poszczególnych członków tych organów, którzy nie wykonują postanowień
Statutu i obowiązujących uchwał PCK (nr 14/2012),
 Zmianę wysokości składki członkowskiej (nr 15/2012),
 Podmiot do badania i zaopiniowania sprawozdania finansowego PCK za 2012 r.
(nr16/2012),
 System Finansowy PCK (nr 17/2012),
 Wysokość odpisu obowiązkowego na rzecz Zarządu Głównego PCK (nr 18/2012),
 wnioski zgłoszone podczas obrad Zjazdu (nr 20/2012).
Zjazd podjął także uchwałę w sprawie składu Zarządu Głównego PCK, reprezentowania
Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli (nr 20/2012).
15 grudnia 2012 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża,
zwołany głównie w celu wprowadzenia zmian w „Systemie Finansowym PCK”. Podjęto w tej
sprawie uchwałę nr 21/2012, zgodnie z którą zmienione zostało brzmienie § 17 ust. 2,3 i 5
w następujący sposób:
w ust. 2 podstawy dokonywania odpisu obowiązkowego wyłączono darowizny rzeczowe
oraz przychodów otrzymywanych przez jednostki organizacyjne w ramach redystrybucji
środków pieniężnych pozyskanych przez Zarząd Główny z tytułu organizacji ogólnopolskich
zbiórek publicznych,
w ust. 3 wykreślono ….”nie później niż do 30 czerwca.”,
w ust. 5 wykreślono …” nie później niż do 30 czerwca”.
Uchwałą nr 22/2012 Zjazd ustalił wysokość odpisu na rzecz Zarządu Głównego PCK - od
przychodów określonych w § 17 ust. 2 „Systemu Finansowego PCK”, z wyłączeniem dotacji
– 3 % i od przychodów z dotacji w wysokości 0,5%.
Ponadto Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PCK podjął uchwałę nr 24/2012 w sprawie zasad
stosowania konsekwencji dyscyplinarnych i organizacyjnych wobec organów PCK
i poszczególnych członków tych organów, którzy nie wykonują postanowień Statutu
i obowiązujących uchwał PCK. Uchwała ta zastąpiła uchwałę Krajowego Zjazdu PCK
nr 14/2012 z 17 czerwca 2012 r. w sprawie zasad stosowania konsekwencji dyscyplinarnych
i organizacyjnych wobec organów PCK i poszczególnych członków tych organów, którzy nie
wykonują postanowień Statutu i obowiązujących uchwał PCK.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PCK obradujący 15 grudnia 2012 r. nadał Pani Marii Oleksy,
w uznaniu zasługi na rzecz Stowarzyszenia - Godność Członka Honorowego Polskiego
Czerwonego Krzyża.
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Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbył się 16-17 czerwca 2012 r.
zakończył wdrażanie nowego Statutu PCK w kwestiach zasadniczych. Pozostały do
uregulowania zasady funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa i ruchu
młodzieżowego PCK.
W 2012 r. Komisja ds. Ustawy o PCK opracowała projekt nowelizacji tego niezwykle
ważnego dla Stowarzyszenia aktu prawnego. Władze PCK zarówno poprzedniej jak i
obecnej kadencji czyniły starania o jego ustanowienie. Wsparcie w tej sprawie deklarował
obecny na Krajowym Zjeździe minister Michał Boni. W 2012 r. podejmowano także próby
uzyskania od Rządu pomocy w uregulowaniu zobowiązań PCK wobec Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z tytułu składek
członkowskich.
W ramach realizacji obszaru priorytetowego 5 – wzmocnienie merytorycznego,
organizacyjnego i finansowego potencjału PCK w celu efektywniejszej realizacji zadań
statutowych poza realizacją celu operacyjnego – wdrażanie zapisów Statutu, w 2012 r.
podjęto następujące działania:
 przystąpiono do procesu certyfikacji PCK we współpracy z Międzynarodową
Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W kwietniu
2012 r. odbył się warsztat samooceny, w którym wzięli udział pracownicy, członkowie
i wolontariusze PCK reprezentujący wszystkie szczeble organizacyjne
Stowarzyszenia. W sierpniu 2012 r. Stowarzyszenie otrzymało rekomendacje
Federacji w zakresie niezbędnych zmian w obszarach deficytowych, w październiku
powołano 5 zespołów zadaniowych (ds. komunikacji, ds. rozwoju zasobów ludzkich,
ds. organizacyjnych, ds. finansowych i ds. programowych) do przeprowadzenia
pogłębionej analizy przyczyn i możliwych rozwiązań w tych obszarach.
 Zarząd Główny PCK podjął uchwałę w spawie procedury rekrutacji na stanowiska
dyrektorów oddziałów okręgowych PCK; zgodnie z tą procedura wyłoniony został
dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK.
 Wspólnie z Europe Zone Office w Budapeszcie zorganizowano w grudniu 2012 r.
szkolenie w zakresie planowania, monitoringu, ewaluacji i raportowania (PMER),
w którym uczestniczyli pracownicy biura Zarządu Głównego oraz oddziałów
okręgowych PCK. Szkolenie było elementem procesu certyfikacji rekomendowanego
przez Federacje i objęło zagadnienia przydatne do realizacji przyszłych projektów,
takie jak: koncepcje i cykl planowania, konstrukcje logiczne i analizy roli partnerów,
problemów, SWOT: etapy i sposoby weryfikacji realizacji zadań oraz metody
gromadzenia danych,
 Nawiązując do zobowiązań humanitarnych podjętych podczas XXX Międzynarodowej
Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca we współpracy
z Islandzkim, Holenderskim, Brytyjskim i Litewskim Czerwonym Krzyżem
wzmocniono propozycję projektu dotyczącego opracowania wytycznych w obszarze
usprawnienia krajowego systemu reagowania oraz międzynarodowej pomocy
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w sytuacji klęsk i katastrof. Polski Czerwony Krzyż pozyskał do współpracy
Państwową Straż Pożarną. Aplikacja uzyskała akceptację DG ECHO w związku
z czym PCK pozyskał środki na realizacje przedsięwzięcia w latach 2013-2014,
Biuro ZG PCK przygotowało wstępna aplikację do konkursu organizowanego przez
Federacje w ramach tzw. capacity building (dawny program rozwoju organizacji).

W 2012 r.
funkcjonowało 16 oddziałów okręgowych, 221 oddziałów rejonowych
i 23 delegatury PCK. Ponadto poza kołami szkolnymi, akademickimi, grupami SIM, klubami
„Wiewiórka” i klubami HDK, o których mowa w innych częściach sprawozdania, 281 kół
dorosłych (zakładowe, środowiskowe) zrzeszających 8.963 członków, 5.030 wolontariuszy
wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni i 6.529
wolontariuszy wykonujących takie świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
W sumie, we wszystkich jednostkach podstawowych (koła, kluby, grupy dorosłych
i młodzieżowe) zrzeszonych było 90.187 członków PCK. W ciągu roku pozyskano 10.860
nowych członków, natomiast zrezygnowało z członkostwa w PCK 10.328 osób. Ponadto
ze Stowarzyszeniem współpracowało w sumie 124.373 wolontariuszy (41.628 wolontariuszy
w środowisku dziecięco-młodzieżowym, 74.134 w ruchu honorowego krwiodawstwa i 8.611
w środowisku dorosłych poza honorowym krwiodawstwem).
Spośród wykazywanych w sprawozdaniach oddziałów okręgowych PCK 221 oddziałów
rejonowych aż 40 nie spełnia wymogu § 22 ust. 1 Statutu PCK (posiadanie co najmniej
3 jednostek podstawowych skupiających pełnoletnich członków Stowarzyszenia), w tym
8 oddziałów rejonowych nie wykazuje żadnych kół czy klubów.
W 2012 r. Zarząd Główny PCK zmuszony został do podjęcia radykalnych działań w stosunku
do Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. Oddział ten generował od kilku lat
zobowiązania wobec ZUS i US, których konsekwencje ponosiło całe Stowarzyszenie.
Opierając się na uchwale nr 14/2012 Krajowego Zjazdu PCK z 17 czerwca 2012 r. w sprawie
Zasad stosowania konsekwencji dyscyplinarnych i organizacyjnych wobec organów PCK
i poszczególnych członków tych organów, którzy nie wykonują postanowień Statutu
i obowiązujących uchwał PCK - Zarząd Główny podjął uchwalę o zawieszeniu Zarządu
Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK i powołaniu swojego pełnomocnika w tym
Oddziale.
W 2012 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu zatrudnionych było:
 977 osób na umowę o pracę (w tym 897 kobiet). 155 w biurach oddziałów
okręgowych i 194 w biurach oddziałów rejonowych i delegaturach, 75 w biurze
Zarządu Głównego PCK, 26 w ośrodkach szkoleniowych PCK, 72 w punktach opieki
(kierowniczki, p.o. pielęgniarek), 373 siostry PCK, 66 w ośrodkach opiekuńczych
PCK, i 16 w działalności gospodarczej,
 3.831 osoby na umowę zlecenie, w tym 3.217 sióstr PCK, 93 osoby w ośrodkach
opiekuńczych PCK, 55 w biurach oddziałów okręgowych, 276 w biurach oddziałów
rejonowych, 8 w biurze ZG PCK, 19 w ośrodkach szkoleniowych, 127 w działalności
gospodarczej. 36 kierowniczek p.o. pielęgniarek.
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W 2012 r. w ramach promocji Stowarzyszenia do końca kwietnia prowadzona była kampania
1 %, która miała na celu przekonanie odbiorców do przekazania 1 % podatku na rzecz PCK.
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/1
procent, na której zamieszczono informacje dotyczące kampanii, materiały promocyjne oraz
program do rozliczania deklaracji podatkowych. Ponadto na profilu PCK na Facebook’u
umieszczony był baner internetowy oraz na stronach należących do Grupy Allegro,
ABROmedia, Gazeta.pl i Demotywatorach. Również w telefonach komórkowych ich
użytkownicy mogli obejrzeć reklamę mobilną. Dodatkowo na profilu PCK na Facebook’u
umieszczony był baner internetowy.
W marcu wysłane zostały pisma do 100 zaprzyjaźnionych firm, 55 członków zarządów w
oddziałach okręgowych i rejonowych oraz do 15 koordynatorów lokalnych ds. promocji
z prośbą o przekazanie 1 % podatku dochodowego. W kwietniu, w księgarniach MATRAS
dystrybuowane były nieodpłatnie zakładki (66.000 szt.) oraz w przychodniach lekarskich
(44.200 szt.). W jednym z kwietniowych numerów Gazety Telewizyjnej zainsertowano
65.000 ulotek. Na słupach ogłoszeniowych w Warszawie rozwieszono 400 plakatów.
W ramach kampanii ukazały się także ogłoszenia prasowe w Wysokich Obcasach, Gazecie
Wyborczej, Rzeczpospolitej, Superexpresie, Polityce, Przeglądzie, Charakterach, Oliwii,
Pulsie Biznesu oraz Filmie. Dodatkowo wysłano mailling do użytkowników serwisu Allegro
(30.000 adresów) oraz użytkowników serwisu Gazeta.pl (385.000 adresów)
W 2012 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
najuboższych dzieci. W październiku wspólnie z agencją reklamową „Saatchi&Saatchi” oraz
Walk PR Polski Czerwony Krzyż prowadził nietypową kampanię. W eleganckich (40)
salonach T-mobile, The Body Shop, Villeroy & Boch, Tous i Monnari, pośród “marzeń”
każdego z nas wystawione były “marzenia” głodnych dzieci – makiety ciepłych posiłków.
Obok makiet umieszczone były specjalne „cenówki” wyjaśniające cel akcji i informujące
o możliwości wysłania sms-a.
Każdy partner projektu otrzymał inny rodzaj makiety posiłku, które ustawione wśród innych
produktów w danym salonie zwracały uwagę, zaciekawiały i w rezultacie skłaniały do
refleksji i wsparcia potrzebujących dzieci. Akcja trwała do końca 2012 r. Towarzyszyło jej 40
bilbordów, w dobrych lokalizacjach, przed centrami handlowymi, w których znajdowały się
salony partnerów kampanii. 9 października w Warszawie, w Centrum Handlowym Złote
Tarasy odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiliśmy założenia kampanii oraz
zaprezentowano spoty, które miały zachęcać do wsparcia akcji i wysyłania sms-ów. Spoty
dostępne były w Internecie, na profilu PCK na Facebook’u oraz na fan page-ach partnerów.
Ponadto na blogach 68 znanych blogerek zamieszczony był baner promujący akcję.
W ramach kampanii ukazały się również informacje o programie „Godne dzieciństwo”
w Metrze, Newsweek’u, na portalach internetowych, min. wyborcza.pl, gazeta.pl, Mmney.pl
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a także ogłoszenia prasowe w Metrze, Gazecie Wyborczej oraz miesięczniku Moda
na Zdrowie. Przedstawiciele PCK udzielali licznych wywiadów radiowych i telewizyjnych
(TVP, Superstacja, Telewizja Polonia, Radio Eska, Radio Vox, Radio dla Ciebie, Radio 3).
W 2012 roku Polski Czerwony Krzyż podpisał długoletnie porozumienie z TESCO Polska
w sprawie prowadzenia zbiórek w hipermarketach tej sieci w całej Polsce. W ciągu roku
przeprowadzono 3 zbiórki pieniężne (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
i przed rozpoczęciem roku szkolnego) oraz 2 zbiórki produktów (z okazji Wielkanocy
i rozpoczęcia roku szkolnego). Dzięki zaangażowania pracowników i wolontariuszy zebrano
281.673,73 zł, najwięcej Oddziały: Lubuski, Łódzki, Śląski i Warmińsko-Mazurski. Środki te
wsparły program „Godne dzieciństwo”. W sumie, w 2012 r. dzięki hojności darczyńców oraz
przeprowadzonej kampanii udało się zebrać 356.809,97 zł. na pomoc dzieciom z rodzin
najuboższych w ramach ww. programu.
Polski Czerwony Krzyż objął patronatem honorowym kampanię „Bezpieczny przejazd –
zatrzymaj się i żyj” zorganizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Celem kampanii
była zmiana postawy społecznej, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na
przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków. W ramach
kampanii w Warszawie i 21 miastach Polski odbywały się briefingi i konferencje prasowe,
aranżowano symulacje wypadku na przejazdach kolejowo-drogowych, zwracające uwagę na
niebezpieczeństwa i zagrożenia, których można uniknąć. Znak PCK pojawił się na 1200
bilbordów w całej Polsce, na ulotkach, banerach oraz na portalach, autoflesz.pl,
stacjebenzynowe.pl, forumtransportu.pl.
W 2012 r. dzięki dotacji Coca Cola Hellenic wydrukowano w nakładzie 150.000 egz.
i przekazano do oddziałów okręgowych PCK ulotkę „Bądź bezpieczny! Przygotuj się! Stwórz
swój własny plan na wypadek katastrofy”. Ulotka zawiera informacje jak przygotować się do
ewentualnej katastrofy, co należy zabrać ze sobą w przypadku ewakuacji, gdzie szukać
pomocy.
Ponadto zorganizowano akcję świąteczną z agencją John Pitcher dla klientów Agencji.
Akcja polegała na zbiórce pieniędzy na pomoc potrzebującym poprzez zapalenie świeczki
na wirtualnej choince umieszczonej na stronie internetowej Agencji. Uzyskano w ten sposób
2.136 zł.
Inne działania promocyjne Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów:
 comiesięczna wysyłka newslettera do prenumeratorów z opisami i zapowiedziami
akcji Polskiego Czerwonego Krzyża i zachętą do wspierania działań Stowarzyszenia,
 monitoring prasy lokalnej i ogólnopolskiej,
 przygotowywanie i wydawanie materiałów wizerunkowych do prowadzonych
w Stowarzyszeniu kampanii,
 przygotowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej PCK,
 nawiązanie współpracy z IBM, udostępnienie przez tę firmę programu Lotus Live
Smart Global umożliwiającego komunikację wewnętrzną w PCK
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administrowanie stronami PCK. W 2012 roku stronę pck.pl odwiedziło 594.625
użytkowników, liczba odsłon 1.532.258.
W 2012 r. na zlecenie Polskiego Czerwonego Krzyża została wyprodukowana seria 8 filmów
dokumentalnych pt. ”Z miłości do ludzi”, które były emitowane w TVP Info. Filmy prezentują
różne dziedziny działalności statutowej Stowarzyszenia, tzn. działalność w środowisku
dziecięco-młodzieżowym, honorowe krwiodawstwo, działalność opiekuńcza, pomoc ludności
Polski w stanie wojennym a także nieruchomości, które zostały odebrane PCK, a przed II
wojna światową były jego własnością.
Ponadto z zasobów archiwalnych (dokumenty, fotografie, wydawnictwa, itp.) Biura Zarządu
Głównego PCK i Gabinetu Historycznego skorzystało 26 osób piszących prace dyplomowe,
artykuły o tematyce Stowarzyszenia, lub biografie różnych osób, których losy związane były
także z działalnością w Polskim Czerwonym Krzyżu


III 2. Współpraca międzynarodowa.
W 2012 r. w ramach współpracy międzynarodowej, poza działaniami wymienionymi
w innych częściach sprawozdania:
 realizowano współpracę z Fundacją dla Somali, której celem jest zebranie środków
na budowę i wyposażenie szpitala w Somali pod patronatem Polskiego Czerwonego
Krzyża, skoordynowano przekazanie 4 darowizn firmy Polfa na potrzeby szpitala,
zabezpieczono ekipę Fundacji wyjeżdżającą kilkakrotnie na teren realizacji projektu
w podstawowe środki ochronne,
 wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża prowadzono rozmowy
z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim dotyczących
możliwości cyklicznych spotkań dla przyszłych pracowników delegatur i misji
humanitarnych,
 współpracowano z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem w obszarze przygotowań do
EURO 2012,
 uczestniczono w konferencji Conference Call dot. sytuacji humanitarnej w Syrii,
 w gali otwarcia HumanDOC Film Festiwal oraz w seminarium Afghanistan Then and
Now: A Women’s Perspective.
Współpracę międzynarodową prowadziły także oddziały PCK:
 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK oraz Oddziały Rejowe w Jeleniej Górze,
Lubaniu, Środzie Śląskiej i Zgorzelcu – z Niemieckim Czerwonym Krzyżem
(Saksonia, Aachen, Zittau, Cloppenburg, Görlitz). Współpraca dotyczyła wymiany
doświadczeń w ramach pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa,
pracy z młodzieżą, udział w spotkaniach integracyjnych seniorów i osób
niepełnosprawnych, pomoc rzeczowa, realizacja programu „7 Mostów”;
 Lubelski Oddział Okręgowy PCK - z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem przy
opracowywaniu projektu „Wspólny pomysł-wspólna przyszłość” do programu
„Przemiany w Regionie –RITA”;
 Oddziały Rejonowe PCK w Jarosławiu, Krośnie, Rzeszowie
z Niemieckim
(Schonebeck, Dieburg), Ukraińskim(Lwów) i Słowackim Czerwonym Krzyżem spotkania robocze, udział w mistrzostwach pierwszej pomocy, spotkania honorowych
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dawców krwi, zawody sportowe, wymiana doświadczeń, materiałów promujących
działalność;
Oddziały Rejonowe PCK w Bielsku-Białej i Cieszynie – z Czeskim Czerwonym
Krzyżem w Ostrawie – wymiana doświadczeń poprzez udział w ćwiczeniach
i spotkaniach integracyjnych;
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – z Niemieckim Czerwonym Krzyżem
(Mecklenburg Vorpommern) – udział grupy DRK w Okręgowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy, wizyta przedstawicieli PCK w Stralsund, udział młodzieży PCK
i DRK w obozach.
Oddziały Rejonowe PCK w Koninie i Obornikach z Niemieckim czerwonym Krzyżem
– współpraca w zakresie promocji zdrowia oraz organizacja wspólnej akcji letniej,
spotkania edukacyjne.

III 3. Naczelne organy Polskiego Czerwonego Krzyża:
Krajowe Zjazdy (sprawozdawczo-wyborczy i nadzwyczajny) zostały opisane wcześniej
Zarząd Główny PCK w 2012 r. od stycznia do czerwca (poprzednia kadencja) odbył ·6
posiedzeń, podjął 72 uchwały, w tym:
 43 dotyczące upoważnień do dokonywania czynności prawnych dla przedstawicieli
ZG, zarządów okręgowych i rejonowych PCK;
 7 dotyczących spraw finansowych,
 11 dotyczące upoważnień rodzajowych, np. do realizacji projektów w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 pozostałe dotyczyły różnych zagadnień z zakresu działalności statutowej.
Od lipca do grudnia 2012 r. - Zarząd nowej kadencji odbył 5 posiedzeń, podjął 70 uchwał,
w tym:
 32 dotyczące upoważnień do dokonywania czynności prawnych,
 7 dotyczących upoważnień rodzajowych,
 5 dotyczących spraw finansowych,
 pozostałe dotyczące różnych aspektów działalności statutowej, w tym w sprawie
powołania różnych komisji, sprzedaży i zakupu samochodów,
 w sprawie sytuacji organizacyjnej i finansowej w Mazowieckim Oddziale Okręgowym
PCK, w tym zawieszająca Zarząd Oddziału i powołująca Pełnomocnika ZG PCK
w Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK
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:

45 - I stopnia.
 121 - II stopnia.
 337 - III stopnia,
 381 - IV stopnia.
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IV Kontrole.
W 2012 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu przeprowadzono 171 kontroli zewnętrzne (Urzędy
Miast, Gmin, Agencja Rynku Rolnego, Kuratoria Oświaty i Wychowania, PIS, ZUS, MOPS,
PIP) w 16 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.
V Podsumowanie
W 2012 r. Stowarzyszenie realizowało zadania określone w „Założeniach do programu
działania na lata 2010-2013” uchwalone przez Krajowy Zjazd, w styczniu 2010 r. oraz
w Strategii PCK na lata 2012-2016” zatwierdzonej uchwałą Krajowego Zjazdu w 2012 r.
koncentrując się głownie na takich dziedzinach działalności statutowej jak pomoc społeczna
i opieka nad chorym w domu, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym honorowego
krwiodawstwa, ratownictwo i pierwsza pomoc. Ważne miejsce zajmowały zadania związane
z upowszechnianiem 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 2012 r.
dotyczyło promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, szczególnie w środowisku dziecięcomłodzieżowym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”. Równie interesujące dla uczestników były 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 sąsiedzka.
Udało się pozyskać środki z Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża na doposażenie Grupy
Ratownictwa PCK. Członkowie Grup odbywali szkolenia i uczestniczyli w wielu akcjach,
ćwiczeniach, zabezpieczeniach imprez masowych, w tym podczas EURO 2012.
Liczną grupę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia stanowią honorowi dawcy krwi,
zrzeszeni w klubach HDK PCK. Oddziały okręgowe i rejonowe włączają się 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.
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Opisane w sprawozdaniu działania, mimo wielu trudności organizacyjnych i finansowych
przyniosły określone, wymierne rezultaty świadczące o ogromnym zaangażowaniu członków
PCK, wolontariuszy i pracowników w realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia.
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