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I.
1.

Dane organizacji poŜytku publicznego
Podstawowe dane

Polski Czerwony KrzyŜ – Zarząd Główny
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14
numer KRS: 0000225587, data wpisu: 24.01.2005 r.,
NIP: 526-025-04-81, REGON: 007023731.

2.

Informacja o Organizacji

Polski Czerwony KrzyŜ powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego
KrzyŜa. Od 1927 r. nosi nawę „Polski Czerwony KrzyŜ” i posługuje się skrótem „PCK”.
14 lipca 1919 r. został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyŜa, a 16
września 1919 r. przyjęty do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca – obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa
i Czerwonego PółksięŜyca.
Polski Czerwony KrzyŜ działa na podstawie ustawy z 16 listopada 1964 r. o Polskim
Czerwonym KrzyŜu (Dz.U.nr 41, poz. 276), Statutu zatwierdzonego rozporządzeniem Rady
Ministrów z 25 października 2004 r. (Dz.U.nr 237 z 3 listopada 2004 r.) oraz uchwał
Międzynarodowych Konferencji Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. Jest
stowarzyszeniem krajowym Czerwonego KrzyŜa w rozumieniu Konwencji genewskich
o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171)
i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 41,
poz. 175).
Okres istnienia organizacji jest nieograniczony. Polski Czerwony KrzyŜ posiada osobowość
prawną.
Godłem Polskiego Czerwonego KrzyŜa jest czerwony krzyŜ na białym polu (KrzyŜ
genewski) występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony KrzyŜ”
lub „PCK”. Zasady i sposoby uŜywania oraz ochrony znaku czerwonego krzyŜa określa
ustawa o PCK, Regulamin uchwalony przez organy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca oraz uchwały wydane przez właściwe organy władzy
i administracji publicznej.

3.

Zasady działania Polskiego Czerwonego KrzyŜa

Polski Czerwony KrzyŜ działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne
w działalności humanitarnej. Zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami
dodatkowymi, jako jedyne stowarzyszenie krajowe Czerwonego KrzyŜa jest upowaŜniony
do prowadzenia działalności w Polsce. W stosunkach z władzami publicznymi zachowuje
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autonomię, która umoŜliwia mu działalność zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu,
którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezaleŜność, dobrowolność, jedność
i powszechność. Przestrzegając tych Zasad współdziała z organami państwowymi
i

samorządowymi,

organizacjami

społecznymi,

instytucjami,

innymi

podmiotami,

z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego KrzyŜa i Międzynarodową Federacją
Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca oraz z krajowymi
stowarzyszeniami Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca na całym świecie.

4.

Informacja o członkach Zarządu Głównego PCK

1) Jarosław Pinkas – prezes ZG PCK
05-462 Wiązowna, Os. Parkowe 5 B
2) Jarosław Cieszkiewicz – wiceprezes ZG PCK
61-643 Poznań, Os. Zwycięstwa 2 E/48
3) ElŜbieta Mikos-Skuza – wiceprezes ZG PCK
05-520 Konstancin, Bielawa, ul. Warszawska 200/16
4) Andrzej Trybusz – wiceprezes ZG PCK
01-496 Warszawa, ul. Rostworowskiego 36/4
5) Waldemar Kowalczyk – członek ZG PCK
90-571 Łódź, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30/73
6) Łucja Andrzejczyk – członek ZG PCK
87-800 Włocławek, ul. Łanowa 6/58
7) Jerzy Bisek – członek ZG PCK
20-0880 Lublin, ul. Nowowiejska 9/43
8) Maciej Budka – członek ZG PCK
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 10/62
9) Jerzy Foltyniak – członek ZG PCK
43-374 Buczkowice, ul. Miodońskiego 933
10) Jerzy Kornaus – członek ZG PCK
33-101 Tarnów, ul. 11 listopada 16
11) Krzysztof Olbromski – członek ZG PCK
60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 257

5.

Informacja o celach statutowych Organizacji

Zgodnie z § 8 Statutu PCK – celem Polskiego Czerwonego KrzyŜa jest zapobieganie
cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w kaŜdym czasie przy
zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu
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narodowości, przynaleŜności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii
lub poglądów politycznych. Cele statutowe Polskiego Czerwonego KrzyŜa są realizowane
przez jednostki podstawowe (koła, kluby, grupy), które wchodzą w skład struktur rejowych.
Struktury rejonowe wchodzą w skład struktur okręgowych, które z kolei wchodzą w skład
struktury krajowej PCK. NajwyŜszym organem jest Krajowy Zjazd, zwoływany co najmniej
raz na 4 lata. W okresach pomiędzy Zjazdami najwyŜszym organem uchwałodawczym jest
Krajowa Rada Reprezentantów PCK. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd
Główny PCK i wyłonione przez niego Prezydium.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1.

Zakres działalności Polskiego Czerwonego KrzyŜa

Zakres działalności zgodnie z § 9 Statutu PCK Polskiego Czerwonego KrzyŜa obejmuje:
1) wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej słuŜby zdrowia,
zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protokołów dodatkowych
z 1977 r. oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów
zbrojnych,
2) upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych i współpracę z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego
poszanowania,
3) prowadzenie na zlecenie Państwa – Krajowego Biura Informacji, przewidzianego
w Konwencjach genewskich,
4) upowszechnienie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa
i Czerwonego PółksięŜyca,
5) wykonywanie zadań humanitarnych, wynikających z uchwał Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca,
6) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz
pozyskiwanie honorowych dawców krwi,
7) niesienie pomocy ofiarom klęsk Ŝywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą,
a takŜe przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku
wystąpienia klęski i katastrofy,
8) prowadzenie działalności w zakresie opieki i pomocy społecznej,
9) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy
zdrowia publicznego oraz przeciwdziałania uzaleŜnieniom, kształtowanie właściwych
postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
10) prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
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11) rozwijanie działalności dzieci i młodzieŜy, uwzględniając przy tym realizację wszystkich
zadań statutowych PCK,
12) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych
i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych – dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych,
13) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
14) działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz
prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na
drodze,
15) prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych,
16) rekrutację, szkolenie i organizację personelu i wolontariatu niezbędnego do
wykonywania swoich zadań,
17) prowadzenie szkoleń

w zakresie

aktywizacji

zawodowej

osób

podlegających

wykluczeniu społecznemu,
18) realizację innych zadań zgodnie z celami PCK, w tym zadań publicznych zleconych
przez organy administracji państwowej i samorządowej.
W 2005 r. działalność statutowa realizowana była przez:
- 16 Zarządów Okręgowych,
- 277 Zarządów Rejonowych (w tym 26 samodzielnych organizacyjnie i finansowo),
- 5.247 kół szkolnych, akademickich, grup SIM, zrzeszających 102.182 członków,
- 450 kół zakładowych, środowiskowych, zrzeszających 10.012 członków,
- 1.321

klubów

honorowych

dawców

krwi,

zrzeszających

27.968

członków.

Ponadto w 2005 r. w realizacji zadań statutowych uczestniczyło 244.611 wolontariuszy.

2. Formy działalności statutowej realizowane w 2005 roku
1) Działalność opiekuńcza i pomoc socjalna
Działalność opiekuńcza i pomoc socjalna naleŜą do priorytetowych zadań
realizowanych przez Polski Czerwony KrzyŜ. Beneficjentami tej działalności są przede
wszystkim osoby ubogie, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, niezaradne Ŝyciowo,
dzieci z rodzin najuboŜszych, dysfunkcyjnych, a takŜe poszkodowani w wypadkach
losowych. Do najczęstszych form pomocy naleŜą: doŜywianie, zapomogi, paczki
Ŝywnościowe, rozdawnictwo odzieŜy, opieka nad chorymi w ich domach sprawowana przez
siostry PCK. Na terenie kraju prowadzone są punkty opieki nad chorym w domu,
schroniska,

noclegownie,

pokoje

interwencji

kryzysowej,

stołówki,

świetlice

socjoterapeutyczne a takŜe kluby młodzieŜowe.
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W 2005 r. 126 punktów opieki nad chorym w domu obejmowało opieką sióstr PCK
10.428 osób. Sprawowanie opieki nad chorym w domu jest tradycyjną, prowadzoną niemal
od powstania PCK formą działalności opiekuńczej. Działalność opiekuńcza prowadzona jest
głównie na zlecenie samorządów.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano ogółem 768.246 posiłków. Zadanie to
realizowane było:
- w 414 szkołach - wydano 245.274 posiłków,
- w 23 stołówkach i jadłodajniach – wydano 287.188 posiłków,
- w 21 ośrodkach opiekuńczych PCK – wydano 207.022 posiłków,
- w 48 innych placówkach – wydano 28.762 posiłki.
Zarządy okręgowe i rejonowe PCK udzieliły doraźnej pomocy socjalnej 372.680 osobom,
w tym:
-

wydano 178.844 osobom paczki Ŝywnościowe,

-

wydano 116.870 osobom odzieŜ,

-

udzielono 598 osobom zapomóg.
W okresie sprawozdawczym, w Polskim Czerwonym KrzyŜu prowadzono 69

ośrodków opiekuńczych, które udzieliły pomocy i schronienia 14.122 osobom. Ponadto 19
zarządów rejonowych w 11 okręgach PCK (Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim,
Małopolskim,
Wielkopolskim

Mazowieckim,
i

Opolskim,

Zachodniopomorskim)

Pomorskim,
realizowało

Śląskim,
program

Świętokrzyskim,
„Przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością” finansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organizacja uzyskała równieŜ dotację na
„Spotkania świąteczne - organizowanie Wigilii i spotkań połączonych z wręczaniem
upominków dla dzieci byłych pracowników PGR, w wieku 5-13 lat, korzystających z
pomocy społecznej i socjalnej”. Projektem tym objętych zostało 150 dzieci z Pruszcza
Gdańskiego, Słupska, Pucka, Miastka i Kartuz.
W 2005 r. kontynuowany był program doŜywiania dzieci ”Godne dzieciństwo”,
realizowany w jednostkach organizacyjnych PCK. Łącznie w roku szkolnym 2004/2005
doŜywianiem objęto 1937 dzieci

w: Mazowieckim ZO PCK, Łódzkim ZO PCK,

Pomorskim ZO PCK, Wielkopolskim ZO PCK, Dolnośląskim ZO PCK. Akcja doŜywiania
kontynuowana była równieŜ w czasie wakacji 2005 r. Ogółem w czasie akcji letniej
z doŜywania korzystało 2.198 dzieci w Dolnośląskim ZO PCK, Mazowieckim ZO PCK,
Lubelskim ZO PCK, Kujawsko-Pomorskim ZO PCK, Podlaskim ZO PCK, Opolskim ZO
PCK, Łódzkim ZO PCK, Podkarpackim ZO PCK, Małopolskim ZO PCK, WarmińskoMazurskim ZO PCK, Zachodniopomorskim ZO PCK, Wielkopolskim ZO PCK. W roku
szkolnym 2005/2006 w okresie od października do grudnia 2005 r. doŜywianych było 1009
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dzieci. Kontynuowano dofinansowanie jadłodajni w Ciechanowie, a w grudniu 2005 roku
przekazano dodatkowo paczki Ŝywnościowo-świąteczne dla 200 najbiedniejszych dzieci.
Polski Czerwony KrzyŜ realizował równieŜ projekt „E-Kids Network” którego głównym
celem jest tworzenie pracowni komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych. W 2005 r.
przygotowano i otworzono 2 kolejne pracownie w: Krakowie oraz w Koszalinie.
2) Promocja honorowego krwiodawstwa.
Podstawowe działania w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2005 roku
polegały na zachęcaniu do oddawania krwi oraz uświadamianiu społeczeństwu jej roli
w ratowaniu Ŝycia i zdrowia. Grupami docelowymi tych działań były: młodzieŜ ze szkół
ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych, studenci wyŜszych uczelni, a takŜe
osoby dorosłe ze środowisk wiejskich oraz małomiasteczkowych.
W 2005 r. pobrano od dawców honorowych ogółem 421.073,72 litrów krwi, w tym
186.414 litrów od członków klubów HDK PCK. Krew oddało ogółem 441.103 dawców,
w tym 161.459 członków i wolontariuszy zarejestrowanych w 1.321 klubach HDK PCK.
Wśród form promocji honorowego krwiodawstwa realizowanych w 2005 r. naleŜy
wymienić:
 II edycję turnieju „Młoda krew ratuje Ŝycie” w której wzięło udział 450 szkół
ponadgimnazjalnych i policealnych. Organizatorami turnieju był: Zarząd Główny PCK,
Krajowa Rada HDK PCK, publiczna słuŜba krwi, zarządy okręgowe PCK, okręgowe
rady HDK PCK, a współorganizatorami Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Do dnia 31.12.2005 r. w ramach Turnieju pozyskano 6.978,18 litrów krwi od
14.668 dawców,
 projekt

„Wakacyjna

kropla

krwi”.

Podczas

trwającej
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miesiące

akcji

w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim,
podlaskim i lubuskim przeprowadzono ponad 60 akcji poborów krwi w ambulansie PCK
i pozyskano ok. 1.500 litrów od prawie 3 tysięcy dawców,
 XIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi, który odbył się 17 18 września 2005 r. w Sławie w woj. lubuskim. W rajdzie uczestniczyło 29 załóg.
Imprezie towarzyszyła akcja pobierania krwi w ambulansie PCK,
 „Dni Honorowego Krwiodawstwa” odbywające się tradycyjnie w listopadzie były okazją
do organizowania uroczystości połączonych z wręczaniem wyróŜnień i podziękowań
najofiarniejszym krwiodawcom. W 2005 r. Prezydent RP nadał 696 odznaczeń
państwowych długoletnim, zasłuŜonym honorowym dawcom krwi,
 w listopadzie i grudniu 2005 r. na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 75 otwartych
akcji poboru krwi w ambulansie PCK, podczas których pozyskano 1.598,80 litrów krwi
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od 3.200 osób. Łącznie w 2005 r. odbyły się 143 otwarte akcje poboru krwi z udziałem
ambulansu PCK, w wyniku których uzyskano 2.120,60 litrów krwi od 4.363 dawców.
W 2005 r. Polski Czerwony KrzyŜ uzyskał dotację od Ministerstwa Zdrowia na realizację:


programu, aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych
z honorowym krwiodawstwem, połączonego z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem
nowych dawców,



programu promującego idee honorowego krwiodawstwa, połączony z wykorzystaniem
najnowszych technik przekazu,



programu propagowania i wdraŜania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów
połączonego z akcjami poboru krwi,



programu – Autotransfuzja – jako alternatywa dla honorowego krwiodawstwa, w tym
rodzinnego.

W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu centralnym podjęto
następujące działania:
o

opracowano raport dotyczący sytuacji honorowego krwiodawstwa w środowisku
studenckim, który posłuŜy do stworzenia programu działania w tym środowisku,

o

przygotowano i wydano w nakładzie 419.547 sztuk materiały szkoleniowoinformacyjne (ulotki, plakaty, wywieszki) skierowane do młodzieŜy akademickiej,

o

zorganizowano konkurs na edukacyjne gry komputerowe o tematyce honorowego
krwiodawstwa, dla dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat. Spośród 15 nadesłanych prac
konkursowych, opracowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyŜszych
wyłoniono 6 najlepszych. Ich autorzy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy oraz
wydano płytę CD z nagrodzonymi grami,

którą rozesłano do 6.000 szkół

podstawowych w całym kraju.
W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu zarządów
okręgowych i rejonowych PCK podjęto następujące działania:


zorganizowano ponad 2.450 spotkań krwiodawców z młodzieŜą szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z udziałem 18.039 osób,



zorganizowano ogółem 424 imprezy dla społeczności lokalnych w formie spotkań
integracyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych, pielgrzymek, uroczystych obchodów
„Dni Honorowego Krwiodawstwa” w których uczestniczyło 78.149 osób. Przyczyniło
się to do utrzymania i wzmacniania więzi wewnątrz klubowej krwiodawców,
powiększania liczby członków oraz tworzenia nowych klubów HDK PCK,



zorganizowano ponad 2.980 otwartych akcji pobierania krwi, w tym równieŜ z udziałem
ambulansu PCK podczas których pozyskano 63.718, 80 litrów krwi od 99.761 dawców,
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utworzono 69 nowych klubów HDK PCK do których przystąpiło 1.192 członków
i 1.868 wolontariuszy,



podczas studenckich akcji honorowego krwiodawstwa pobrano ogółem 1.795,65 litrów
krwi,



wydano 56.915 szt. materiałów szkoleniowo-informacyjnych (ulotki, gadŜety itp.)
dotyczące autotransfuzji jako alternatywy dla honorowego krwiodawstwa, w tym
rodzinnego.

3) Pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk i katastrof
Pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk i katastrof jest zadaniem statutowym, które
realizowane jest m.in. poprzez sieć magazynów interwencyjnych oraz tworzenie Grup
Pomocy Humanitarnej. W 2005 r. Polski Czerwony KrzyŜ posiadał 12 magazynów
interwencyjnych w ZO PCK i 19 w ZR PCK, które były przygotowane do udzielenia
jednorazowej pomocy 10.840 poszkodowanym.
W 2005 r. Polski Czerwony KrzyŜ włączył się w akcję pomocy ofiarom tsunami w Azji
Południowo-Wschodniej, powodzi w Rumunii, huraganu tropikalnego w Zatoce
Meksykańskiej oraz trzęsienia ziemi w Pakistanie wysyłając m.in. w transportach z pomocą
humanitarną:
- w styczniu 2005 r. – 4.000 koców i 1.500 śpiworów na Sumatrę,
- w lipcu 2005 r. – 1.220 koców do Rumunii,
- w listopadzie 2005 r. - 390 materacy, 1.700 śpiworów, 5.500 koców do Pakistanu.
Od

maja

2005

r.

Polski

Czerwony

KrzyŜ

uczestniczył

w

III

Europejskiej

Czerwonokrzyskiej Kampanii Bezpieczeństwa na Drodze. W Polsce Kampania była
organizowana w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Olsztynie. Zarządy Polskiego Czerwonego
KrzyŜa w w/w miastach zorganizowały imprezy promujące naukę udzielania pierwszej
pomocy, pokazy ratowania poszkodowanych w wypadkach w których współpracowały
słuŜby ratownicze: grupy ratownicze PCK, straŜ poŜarna i pogotowie ratunkowe.
W Olsztynie odbył się pokaz z udziałem WOPR. Podczas akcji przeprowadzana była ankieta
dotycząca bezpieczeństwa młodych ludzi w czasie drogi do szkoły i powrotu ze szkoły do
domu.
4) Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
W 2005 r. Polski Czerwony KrzyŜ prowadził, na terenie całego kraju, szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, w oparciu
o

„System

szkoleń

w

zakresie

udzielania

pierwszej

pomocy

organizowanych

i prowadzonych przez Polski Czerwony KrzyŜ”. Zgodnie z ww. „Systemem” prowadzono
kursy podstawowe (16 godzinne), kursy dla kierowców, a takŜe inne

szkolenia dla

młodzieŜy oraz dzieci (w ramach programu „Ratowniczek” oraz „Super Wiewiórka”).
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Ogółem w 2005 r. zorganizowano 2.230 kursów dla młodzieŜy, na których zostało
przeszkolonych 48.196 osób oraz 1.101 kursów dla dorosłych, na których przeszkolono
16.140 osób. Łącznie przeszkolono 64.336 osób na 3.333 kursach.
W 2005 roku na terenie kraju działały 43 Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego
KrzyŜa. Grupy popularyzowały w społeczeństwie naukę pierwszej pomocy, zapewniały
obstawę sanitarno-medyczną imprez masowych, organizowały pokazy pierwszej pomocy
w szkołach, instytucjach, podczas imprez plenerowych oraz brały udział w wielu działaniach
podejmowanych przez profesjonalne słuŜby ratunkowe, wspierając te działania.
Jedną z form praktycznego sprawdzenia nabytych w trakcie szkoleń umiejętności
udzielania pierwszej pomocy są organizowane corocznie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Uczestniczą w nich młodzieŜowe zespoły ratownicze,
składające się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych (powyŜej 16 roku Ŝycia.)
Mistrzostwa odbywają się w etapach:
 szkolnym,
 rejonowym, organizowanym przez zarządy rejonowe PCK - w 2005 r. uczestniczyły
w nich 1.192 druŜyny,
 okręgowym, organizowanym przez zarządy okręgowe PCK – w 2005 r. uczestniczyło
w nich 179 druŜyn,
 krajowym, organizowanym przez Zarząd Główny PCK - w 2005 r. odbył się w BielskuBiałej, przy współpracy tamtejszego Zarządu Rejonowego PCK z udziałem 16 druŜyn.
W 2005 r. kontynuowano prace związane z uruchomieniem nauki pierwszej pomocy
przez Internet na bazie e-learningu. Został opracowany kurs o nazwie PP on-line
i stworzono moŜliwość zapoznania się z jednym z modułów.
W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bądź bezpieczny”:
o pracowane zostały materiały do programu (płyta CD, poradnik),
o przygotowano i wydrukowano materiały dla dzieci (ksiąŜeczki i poradnik do programu
„Ratowniczek”, naklejki, dyplomy, odblaski, plakaty),
o rozpoczęto prowadzenie akcji „Patrole rowerowe PCK” oraz wyposaŜono członków
patroli,
o przygotowano realizatorów programu „Ratowniczek” wśród 8.000 dzieci,
o prowadzono promocję działań w społecznościach lokalnych związanych z realizacją
kampanii.
W ramach umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej Polski Czerwony KrzyŜ przeszkolił
w terminie od września do 15 grudnia 2005 roku 1.353 Ŝołnierzy i pracowników Wojska
Polskiego na 109 kursach, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
mazowieckiego i opolskiego.
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5) Promocja zdrowia
W 2005 r. przeprowadzono ogółem 27.764 akcje prozdrowotne adresowane do
środowiska dziecięco-młodzieŜowego, w których uczestniczyło 830.926 osób. Wśród form
i metod promocji zdrowia najczęściej występowały pogadanki i prelekcje – 117.366
spotkań, w których uczestniczyły 622.763 osoby. Ponadto zorganizowano 3.603 konkursy,
1.419 szkoleń oraz 5.376 innych akcji prozdrowotnych.
Tematem tych działań były: higiena, profilaktyka antynikotynowa, antynarkotykowa
i antyalkoholowa, zasady zdrowego Ŝywienia, zapobieganie HIV/AIDS i inne.
Przykładem działań prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim jest Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu śycia PCK. W 2005 r. odbyła się trzynasta edycja Olimpiady,
uczestniczyło w niej ponad 26 tysięcy uczniów z 1.100 szkół w całym kraju.
Etap centralny odbył się w dniach 5-7 października 2005 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK
w Zgierzu i uczestniczyło w nim 14 gimnazjalistów i 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
reprezentujących 15 okręgów PCK. Etap centralny obejmował test (100 pytań) z wiedzy
o zdrowym stylu Ŝycia oraz o historii Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca, Polskiego Czerwonego KrzyŜa i międzynarodowego prawa humanitarnego,
praktyczny sprawdzian umiejętności pierwszej pomocy oraz ocenę prezentowanej akcji
promującej zdrowie, przeprowadzonej samodzielnie przez zawodnika w jego środowisku
lokalnym. Liderami w tej dziedzinie byli reprezentanci Okręgów: Dolnośląskiego,
Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego PCK.
W zarządach rejonowych i okręgowych PCK kontynuowano kampanię „Prawda
o AIDS. PrzekaŜ ją dalej”, której głównym celem jest ukazanie problemów osób Ŝyjących
z HIV/AIDS, zamanifestowanie solidarności z zakaŜonymi i chorymi, uświadamianie, Ŝe
ryzyko zakaŜenia dotyczy wszystkich. W dniu 1 grudnia 2005 r. w całym kraju odbyło się
kilka tysięcy akcji edukacyjnych: pogadanek, wystaw, konkursów plastycznych.
W niektórych szkołach przygotowano gazetki, ulotki, audycje radiowe lub teatrzyki.
Kulminacją działań były przemarsze ze świecami i układanie znaku solidarności z osobami
chorymi na HIV/AIDS. Wolontariusze PCK zorganizowali teŜ happeningi i wystawy
uliczne.

6) Upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych,

zasad

i

ideałów

Międzynarodowego

Ruchu

Czerwonego

KrzyŜa

i Czerwonego PółksięŜyca
Inicjatorem i realizatorem zadań w tym zakresie na poziomie krajowym, jest Ośrodek
Upowszechniania MPH PCK i

Biblioteka im. Prof. Mariana Flemminga oraz

współdziałające z nimi Komisje Upowszechniania MPH i Ochrony Znaku CK.
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Ośrodek prowadzi szkolenia, seminaria, konsultacje, działalność wydawniczą, przeciwdziała
naduŜyciom znaku CK. Stałymi formami są: organizowanie Warszawskiej Szkoły Letniej
MPH w Mądralinie (w 2005 r. odbyła się XXIII edycja szkoły), Polskiej Szkoły MPH
w Radziejowicach oraz Konkurs im. Prof. Remigiusza Bierzanka na prace naukowe
poświęcone tematyce czerwonokrzyskiej (w 2005 r. odbyła się IX edycja Konkursu).
W 2005 r. Ośrodek Upowszechniania MPH przygotował projekty dwóch szkoleń dla
studentów i pracowników organizacji charytatywnych zainteresowanych wyjazdami na
misje zagraniczne oraz dla nauczycieli przysposobienia obronnego chcących podnieść swoje
umiejętności w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego. Ponadto we
współpracy z MSZ Ośrodek MPK PCK przygotował materiały dot. projektu III protokołu
dodatkowego do konwencji genewskich. Realizowano współpracę z MON w zakresie
upowszechniania MPH w wojsku. Kontynuowano zapoczątkowany w 2003 r. program
„Odkrywamy Prawo Humanitarne” realizowany wspólnie z MKCK i Centralnym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Program ten uzyskał akceptację MENiS do
wykorzystania go w szkołach ponadgimnazjalnych (nr dopuszczenia DOKS-500-19/04).
W 8 województwach przeprowadzono takŜe szkolenia dla nauczycieli realizujących
program „Odkrywamy Prawo Humanitarne”. W lipcu 2005 r. pakiety „Odkrywamy Prawo
Humanitarne” wraz z listem informacyjnym zostały wysłane do urzędów centralnych,
czasopism i gazet ogólnopolskich oraz

czasopism branŜowych. Pakiet został przyjęty

pozytywnie przez MON i rozpowszechniony w garnizonach oraz w śandarmerii
Wojskowej.
We wrześniu 2005 r. odbyło się Regionalne Seminarium poświęcone implementacji
MPH konfliktów zbrojnych dot. ochrony dóbr kultury w sytuacji konfliktu zbrojnego,
zorganizowane przy współudziale Polskiego Czerwonego KrzyŜa, Delegatury Regionalnej
MKCK i Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury.
W październiku 2005 roku w siedzibie ZG PCK Grupa Robocza „Kontrola broni”
zorganizowała seminarium na temat handlu bronią, w trakcie którego PCK przedstawił
zaangaŜowanie i postępy pokrewnej kampanii na rzecz zakazu stosowania min
przeciwpiechotnych. Zaprezentowano teŜ film pt. „Dzieci –Ŝołnierze” będący częścią
pakietu „Odkrywamy Prawo Humanitarne”.
Bardzo waŜnym działaniem w zakresie ochrony znaku CK było zorganizowanie
w czerwcu 2005 r. drugiego szkolenia dla pracowników Urzędu Patentowego na temat
ochrony znaku. Ponadto przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na dokumentowanie
naduŜyć znaku oraz podjęto wiele interwencji w wypadkach naduŜyć.
Działania w dziedzinie MPH prowadziły takŜe zarządy rejonowe i okręgowe PCK. Ogółem
przeprowadzono 91 kursów, seminariów i warsztatów dla młodzieŜy, w których
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uczestniczyło 3.153 osoby oraz 7 dla dorosłych, w których uczestniczyły 362 osoby. Odbyły
się 2.192 odczyty, prelekcje, pogadanki dla młodzieŜy, z udziałem 58.216 osób i 181 dla
dorosłych z udziałem 3.942 osób. Przeprowadzono 383 konkursów i olimpiad, w których
wzięło udział 6.565 osób – młodzieŜy i 24 konkursy dla dorosłych z udziałem 2.012 osób.
Ponadto zorganizowano 558 wystaw dla młodzieŜy i 32 dla dorosłych oraz 348 innych
przedsięwzięć (np.: festiwal piosenki, apele szkolne, konkurs na plakat) skierowanych do
8.877 osób.
Wśród ciekawszych działań prowadzonych przez zarządy okręgowe i rejonowe PCK
wymienić naleŜy:
1.

konkurs „MPH we współczesnym świecie” realizowany przez Małopolski Zarząd

Okręgowy PCK i Komisję MPH przy tym Zarządzie, finansowany przez Delegaturę MKCK
w Budapeszcie,
2.

9 edycja konkursu wiedzy o MPH organizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd

Okręgowy PCK w Szczecinie,
program „MPH w pigułce” realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy

3.

PCK w Bydgoszczy,
4.

działania z zakresu MPH prowadzone w wojsku przez Lubuski i Małopolski Zarząd

Okręgowy PCK.
7) Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
Polski Czerwony KrzyŜ prowadzi - na zlecenie państwa - Krajowe Biuro Informacji
i Poszukiwań, przewidziane w Konwencjach genewskich. Działalność Biura finansowana
jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to jedyna,

unikalna placówka w kraju, która zajmuje się ustalaniem losów ofiar II wojny światowej,
konfliktów zbrojnych i klęsk Ŝywiołowych.
Realizując zadania Biuro wystawiało zaświadczenia na podstawie własnych dokumentów
archiwalnych oraz dokumentów uzyskiwanych w wyniku podjętych starań.
były

poszukiwania

mogił

wojennych

oraz

przekazywano

za

Prowadzone
pośrednictwem

Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa mesaŜe (wiadomości ściśle rodzinne do
krajów objętych współczesnymi konfliktami zbrojnymi).
W 2005 r. do Biura wpłynęły pisma z kraju i zagranicy dotyczące 15.634 osób, w tym:
–

poszukiwania rodzin

5.943

–

wystawiania zaświadczeń potwierdzających losy wojenne

2.308

–

poszukiwania mogił wojennych

4.863

–

mesaŜe

–

korespondencja róŜna, krajowa i zagraniczna

27
2.493

W okresie sprawozdawczym załatwiono 12.488 indywidualnych spraw:
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– poszukiwania z wynikiem pozytywnym

853

– poszukiwania z wynikiem negatywnym

1.142

– poszukiwania rozpoczęte, oczekujące na ostateczny wynik

3.055

– zaświadczenia pozytywne, potwierdzające losy wojenne

961

– informacje o negatywnym wyniku starań o dokumenty

622

– wystąpienia o uzyskanie dokumentów z archiwów krajowych
i zagranicznych w indywidualnych sprawach

508

– ustalono miejsca pochowania Ŝołnierzy i cywilnych ofiar wojny 402
– przekazano informacje o negatywnych wynikach poszukiwań
grobów wojennych

319

– korespondencja z odpowiednimi instytucjami w sprawach
poszukiwań grobów wojennych i prowadzonych ekshumacji

551

– mesaŜe

80

– korespondencja róŜna, krajowa i zagraniczna, wymagająca
udzielenia zainteresowanym szczegółowych wyjaśnień

3.995

Ponadto:
– zarejestrowano 1.000 imiennych, nowych dokumentów uzyskanych
z archiwów krajowych i zagranicznych,
– wprowadzono do bazy danych 6.192 oryginalne karty jeńców wojennych,
15.536 oryginalnych kart pracy byłych robotników przymusowych,
151 nazwisk więźniów „Zamku Lubelskiego”
– przyjęto w Biurze 6.030 interesantów.
W ostatnim czasie zwiększyła się korespondencja z Amerykańskiego Czerwonego KrzyŜa –
Oddziału Holocaustu w sprawie potwierdzenia losów osób narodowości Ŝydowskiej,
wymagająca duŜego nakładu pracy, tłumaczenia, kierowanie zapytań do róŜnych archiwów
i urzędów, które mogą posiadać tego rodzaju dokumenty. RównieŜ Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa prowadząc prace renowacyjne na cmentarzach polskich ofiar II wojny
światowej (między innymi w Niemczech) kieruje do Biura liczne prośby o weryfikację
nazwisk znajdujących się na zniszczonych nagrobkach. W większości przypadków osoby te
były poszukiwane przez rodziny za pośrednictwem PCK dzięki czemu moŜliwe było
ustalenie prawidłowej pisowni nazwisk.
W 2005 r. kontynuowana była ekshumacja Ŝołnierzy Wehrmachtu poległych
i pochowanych na terytorium Polski podczas II wojny światowej. Ekshumowano szczątki
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zwłok ok. 3.400 Ŝołnierzy. W ekshumacji uczestniczyli pracownicy zarządów okręgowych
PCK w charakterze protokolanta. Protokoły są przekazywane między innymi do Biura
Informacji i Poszukiwań w celu rejestracji i często stanowią podstawę do prowadzenia
poszukiwań. Raz w roku odbywa się posiedzenie Komisji Polsko-Niemieckiej ds.
Ekshumacji i budowy cmentarzy. W pracach Komisji uczestniczy kierownik Krajowego
Biura Informacji i Poszukiwań PCK.
W celu promowania działań Biura wśród beneficjentów wydano polską wersję
językową filmu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa „Gdzie oni teraz są”,
który przybliŜa pracę MKCK oraz stowarzyszeń krajowych Czerwonego KrzyŜa
i Czerwonego PółksięŜyca na rzecz ofiar wojen, konfliktów zbrojnych, klęsk i katastrof
w zakresie poszukiwania rodzin, odwiedzania więźniów i osób internowanych.
8) Działalność w środowisku dziecięco-młodzieŜowym
Ruch dziecięco-młodzieŜowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w skład którego wchodzą
kluby „Wiewiórka”, szkolne i akademickie koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów
PCK oraz inne grupy, stanowi bardzo liczną i pręŜną rzeszę członków i wolontariuszy PCK.
Aktywność młodzieŜy PCK widoczna jest w niemal wszystkich kierunkach działalności
statutowej.

Podejmowane

przez

nią

inicjatywy

dotyczą

działalności

socjalnej

Stowarzyszenia (udział w akcjach na rzecz potrzebujących takich jak „Gorączka złota”,
Wielkanoc

z

PCK”,

„Wyprawka

dla

śaka””,

„Kampania

Walki

z

Głodem”,

„Czerwonokrzyska Gwiazdka”), promocji honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia i
zdrowego stylu Ŝycia, pierwszej pomocy, czy upowszechniania MPH.
W 2005 r. w Polskim Czerwonym KrzyŜu działało:
–

1.487 klubów „Wiewiórka”, w szkołach podstawowych, zrzeszających 66.862 członków,

–

582 klubów „Wiewiórka” w przedszkolach, zrzeszających 21.496 członków,

–

2.791 Szkolnych Kół PCK, w szkołach podstawowych, zrzeszających 48.598 członków,

–

1.248 Szkolnych kół PCK w gimnazjach, zrzeszających 26.023 członków,

–

1.116 Szkolnych kół PCK w szkołach średnich, zrzeszających 26.427 członków,

–

29 Kół PCK w szkołach wyŜszych i pomaturalnych, zrzeszających 429 członków,

–

63 Grupy Społecznych Instruktorów MłodzieŜowych PCK, zrzeszających 705 członków.
Bardzo waŜną formą działalności w środowisku dziecięco-młodzieŜowym jest

organizowanie letniego wypoczynku. W 2005 r. na 131 turnusach kolonijnych wypoczywało
4.955 dzieci i młodzieŜy. Poza stacjonarnymi formami wypoczynku zorganizowano
półkolonie dla 2.092 dzieci (38 turnusów).
Uczestnicy

akcji

letniej

wypoczywali

na

koloniach

socjalnych,

obozach

wypoczynkowo-szkoleniowych, obozach kontaktowych i terapeutycznych (zdrowotnych
i rehabilitacyjnych), a takŜe na półkoloniach i biwakach. Akcja przeznaczona była głównie
15

dla dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich i wieloproblemowych, stąd teŜ najwięcej kolonii
i obozów miało charakter socjalny (84 turnusy). Ponadto zorganizowano 12 turnusów
obozów kontaktowych oraz 14 obozów szkoleniowych i 2 turnusy kolonii zdrowotnych.
W 2005 r. zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Zostały
one zorganizowane przez zarządy okręgowe i rejonowe PCK w Bydgoszczy, Zielonej
Górze, Piotrkowie i Radomsku dzięki uzyskanej dotacji z MEN. Ponadto Ministerstwo
Edukacji Narodowej przyznało PCK dotację na organizację letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieŜy wywodzących się z rodzin najuboŜszych, połączoną z realizacją atrakcyjnych
programów profilaktyczno-wychowawczych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych.
W 2005 roku zorganizowano równieŜ IV edycję konkursu na Teatrzyki Szkolne
o tematyce czerwonokrzyskiej.
9) Wolontariat
Wolontariat w Polskim Czerwonym KrzyŜu wiąŜe się przede wszystkim z działalnością
młodzieŜową, honorowym krwiodawstwem, pierwszą pomocą, Grupami Ratownictwa PCK
i Grupami Pomocy Humanitarnej. W większości przypadków wolontariusze skupieni są
przy zorganizowanych strukturach PCK tj. kołach, klubach, grupach.
Ogółem w 2005 r. zadania statutowe Stowarzyszenia realizowało 244.611 wolontariuszy
i 139.981 członków, w tym najliczniejszą grupę – 133.491 osób - stanowią wolontariusze
związani z honorowym krwiodawstwem, a drugą co do liczebności grupą są wolontariusze
w środowisku młodzieŜowym i akademickim.
10) Programy
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego KrzyŜa w 2005 roku realizował następujące
programy:
o @lterCamp – polegający na zorganizowaniu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju krajowego
i ponadnarodowego, badaniu postaw społeczności lokalnej wobec zjawisk imigracji
i napływu imigrantów, diagnozie lokalnego rynku pracy pod kątem cudzoziemców,
stworzeniu sieci mentorów – cudzoziemców, którzy będą opiekunami równieŜ dla
cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy,
o „INTEGRA” – program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego celem było
przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

osób

pozbawionych

wolności

i opuszczających zakłady karne poprzez aktywizację zawodową w efektywnie
działających gospodarstwach społecznych. INTEGRA dotyczyła pomocy skazanym
i byłym skazanym, czyli grupie osób najbardziej zagroŜonych wykluczeniem
społecznym. Realizacja projektu miała przyczynić się do rozwoju gospodarki społecznej
oraz wykształcenia mechanizmów skutecznej pomocy w reintegracji beneficjentów, ich
resocjalizację przez prace w utworzonych spółdzielniach socjalnych,
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o projekt „Nowa Droga”, którego celem jest zbudowanie systemu słuŜącego readaptacji
społecznej byłych więźniów i przywracania ich na rynek pracy. W projekcie tym
administratorem jest Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej, natomiast Polski Czerwony
KrzyŜ uczestniczy jako partner,
o program Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki
społecznej, którego administratorem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
(IOM). Działania projektu w sposób szczególny skupiają się na problemach mniejszości
romskiej jako grupy zagroŜonej wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i nierównym
dostępem do rynku pracy,
o Program Rozwoju Organizacyjnego (PRO), którego celem strategicznym jest skuteczne
wypełnianie misji przez PCK jako organizacji dynamicznej, powszechnie uznawanej,
i stabilnej finansowo. Poszczególne cele operacyjne programu obejmują:
- plan naprawczy dla zaradzenia aktualnemu kryzysowi finansowemu,
- przejrzyste i skuteczne zarządzanie finansami i dynamiczny rozwój zasobów
finansowych,
- skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój,
- efektywne programy odpowiadające na potrzeby ludzi najsłabszych,
- nowy wizerunek PCK jako nowoczesnej, ambitnej i skutecznej organizacji.
11) Współpraca międzynarodowa
NajwaŜniejszym wydarzeniem 2005 r. we współpracy międzynarodowej były sesje
statutowe – Zgromadzenie Ogólne Federacji i Rada Delegatów Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, które odbyły się w Seulu w dniach 10-19
listopada. Zgromadzenie Ogólne wybrało prezesa Federacji, Radę Wykonawczą i pozostałe
organy. Zgromadzenie przyjęło równieŜ globalny plan działania i ustanowiło nowy system
naliczania składki członkowskiej.
Wśród innych waŜnych spotkań międzynarodowych z udziałem przedstawicieli
Polskiego Czerwonego KrzyŜa wymienić moŜna: spotkanie doroczne członków Biura
Czerwonego KrzyŜa przy Unii Europejskiej w Brukseli w dniach 27-28.10.2005 r.,
spotkanie stowarzyszeń krajowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie w dniach
2-4.03.2005 r., spotkanie państw-stron Konwencji ottawskiej w Zagrzebiu w dniach 24
listopada

- 4 grudnia 2005 r. oraz spotkania europejskich sieci współpracy, których

członkiem jest PCK – ELSG, WENDOV, ERNA i ENPS. W ramach współpracy
dwustronnej przedstawiciele PCK odwiedzili w sierpniu 2005 r. Islandzki Czerwony KrzyŜ.
Ogółem pracownicy i wolontariusze PCK wzięli udział w 38 wyjazdach zagranicznych.
12) Promocja Polskiego Czerwonego KrzyŜa
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Działania w zakresie promocji w 2005 r. dotyczyły przede wszystkim wdraŜania
programu rozwoju promocji i komunikacji, usprawnienia komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Promocja dotyczyła wszystkich działań organizacji (ogólnopolskich
i lokalnych) jak i prowadzonych programów i realizowanych kampanii i akcji, a takŜe
projektowanie i realizacja wydawnictw czerwonokrzyskich. Na początku 2005 r. zostały
opracowane tematyczne i chronologiczne kalendaria uwzględniające działania statutowe,
waŜne dla organizacji daty oraz akcje i kampanie ogólnopolskiej: „Wielkanoc z PCK”,
„8 Maja-Światowy Dzień Czerwonego KrzyŜa”, „Gorączka złota”, „Bądź bezpieczny”,
„Wyprawka dla Ŝaka”, „Kampania PCK walki z głodem”, „Prawda o AIDS – podaj ją
dalej”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. W 2005 roku Zarząd Główny PCK redagował
i wydawał kwartalik „Przegląd Czerwonokrzyski”, a takŜe Newsletter PCK w UE.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn.akt WA XII Ns-Rej.KRS
30864/05/374 z dnia 7 lutego 2006 r. Polski Czerwony KrzyŜ nie podlega wpisowi do
Rejestru Przedsiębiorców jako „inna osoba prawna będąca organizacją poŜytku
publicznego”.
Zgodnie z § 52 ust. 6 Statutu PCK Organizacja czerpie środki z róŜnych źródeł m.in.
z działalności gospodarczej, która w Polskim Czerwonym KrzyŜu prowadzona jest
w następujących formach:
•

Wynajem pomieszczeń,

•

Działalność poligraficzna,

•

Zbiórka odzieŜy uŜywanej,

•

Działalność handlowa, usługowa,

•

Prowadzenie aptek i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,

•

Prowadzenie usług opiekuńczo-gospodarczych

•

WypoŜyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,

•

Usługi hotelarskie,

•

Organizowanie imprez i koncertów charytatywnych,

•

Dystrybucja apteczek,

•

Udzielanie pomocy w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, chorymi,
niepełnosprawnymi, wymagającymi obsługi pielęgniarskiej i gospodarczej,

•

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy.
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IV. Odpisy uchwał organów statutowych PCK
W 2005 r. odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Głównego PCK w trakcie których podjęto
162 uchwały w następujących sprawach:
•

78 dot. upowaŜnień do dokonywania czynności prawnych, upowaŜnień do

wystawiania faktur VAT,
•

41 dot. spraw organizacyjnych,

•

39 dot. spraw finansowych,

•

4 programowe.

Prezydium ZG PCK w 2005 roku odbyło 6 posiedzeń podejmując 12 uchwał:
•

1 w sprawie wyraŜenia zgody na uŜycie znaku CK,

•

1 w sprawie zmiany w regulaminie mistrzostw pierwszej pomocy,

•

2 w sprawie nadania sztandaru,

•

1 w sprawie powołania Komisji Programowej i Zespołu Roboczego do przygotowania

projektu programu PCK na lata 2006-2009,
•

1 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za materiały statutowe,

•

6 w sprawie upowaŜnień do dokonywania czynności prawnych.

Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbyła 1 posiedzenie podczas, którego podjęła 10
uchwał:
•

w sprawie nadania Godności Członka Honorowego PCK

•

w sprawie zmian w składzie Sadu Organizacyjnego,

•

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PCK za 2004 r.,

•

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCK za 2004 r.

•

w sprawie zatwierdzenia budŜetu PCK na 2005 r.

•

3 w sprawie zmian w składzie ZG PCK,

•

w sprawie reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli,

•

w sprawie uchylenia uchwały Dolnośląskiej Okręgowej Rady Reprezentantów PCK

dot. zmian w składzie DZO PCK.
Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego KrzyŜa odbył się 17 i 18 grudnia 2005 roku
w Popowie. Zjazd wybrał na kadencję 2005-2009 najwyŜsze organy statutowe Polskiego
Czerwonego KrzyŜa, tj.: Prezesa, Zarząd Główny, Krajową Radę Reprezentantów, Główną
Komisję Rewizyjną, Sąd Organizacyjny i Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
Ponadto Krajowy Zjazd PCK podjął 5 uchwał:
•

w sprawie sprawozdań przedłoŜonych przez Zarząd Główny i Główna Komisję

Rewizyjną,
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•

w sprawie składu Zarządu Głównego PCK, reprezentowania Stowarzyszenia oraz

składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
•

w sprawie zmian w Statucie PCK,

•

w sprawie przyjęcia załoŜeń do programu działania PCK w latach 2006-2009,

•

w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów.

Wykaz uchwał Zarządu Głównego PCK oraz zarządów okręgowych i rejonowych PCK,
podjętych w 2005 r. stanowi załącznik do sprawozdania nr 1 i nr 2.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody ogółem w 2005 roku wyniosły 75.170.260,62 zł.
Na przychody ogółem składają się :
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego w wysokości
11.144.794,54 zł,
- przychody z działalności statutowej odpłatnej poŜytku publicznego w wysokości
1.994.760,27 zł,
- przychody na realizację zadań zleconych – 21.917.211,89 zł (w tym: dotacje na działalność
nieodpłatną poŜytku publicznego – 21.091.275,70 zł, na działalność odpłatną poŜytku
publicznego w wysokości 825.936,19 zł),
- przychody z działalności gospodarczej w wysokości 38.852.320,57 zł,
- przychody finansowe w wysokości 560.494,36 zł,
- pozostałe przychody w wysokości w 698.420,79 zł,
- zyski nadzwyczajne w 2.258,20 zł.
W działalności statutowej poŜytku publicznego największy udział stanowią:
 darowizny – 3.550.223,82 zł,
 zbiórki publiczne – 1.160.844,22 zł,
 nawiązki sądowe i inne świadczenia pienięŜne – 1.023.358,77 zł.
Analizując strukturę przychodów wg rodzajów działalności naleŜy stwierdzić, Ŝe
przychody działalności gospodarczej stanowią

51,7 % przychodów działalności ogółem

Polskiego Czerwonego KrzyŜa.

VI. Informacja o poniesionych kosztach w 2005 roku
W 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ poniósł koszty w wysokości ogółem 79.936.668,46 zł,
w tym z tytułu:
a) realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego w wysokości
9.852.573,28 zł,
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b) realizacji działalności statutowej odpłatnej poŜytku publicznego w wysokości
1.994.979,98 zł,
c) realizacji działalności zadań zleconych – 21.917.211,89 zł,
d) działalności gospodarczej – 33.394.976,60 zł,
e) kosztów administracyjnych w wysokości 10.923.401,73 zł, w tym:
 amortyzacji – 498.061,04 zł,
 zuŜycia materiałów i energii – 1.302.248,49 zł,
 usług obcych – 1.807.848,77 zł,
 wynagrodzeń – 5.101.904,75 zł,
 narzutów na wynagrodzenia – 891.729,93 zł,
 świadczeń na rzecz pracowników – 158.828,87 zł,
 kosztów reprezentacji i reklamy – 4.956,33 zł,
 opłat i składek – 590.005,51 zł,
 pozostałych kosztów – 567.818,04 zł.
f) kosztów finansowych w wysokości - 188.295,06 zł,
g) pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości – 1.665.229,92 zł.

VII. Pozostałe dane
a) Informacja o zatrudnieniu w Polskim Czerwonym KrzyŜu
Na dzień 31.XII.2005 r. w Polskim Czerwonym KrzyŜu zatrudnionych było:
•

W biurach zarządów PCK i innych jednostkach organizacyjnych PCK:

- 1.515 osób na umowę o pracę, w tym w działalności gospodarczej – 672 osoby,
- 2.724 osób na umowę zlecenie, w tym 2.524 sióstr PCK.
Liczba zatrudnionych z podziałem na stanowiska:
•

Dyrektor - 23 osoby,

•

Zastępca dyrektora – 7 osób,

•

Główny księgowy – 26 osób,

•

Główny specjalista – 3 osoby,

•

Radca prawny – 2 osoby,

•

Kierownik biura - 99 osób,

•

Kierownik działu – 26 osób,

•

Zastępca kierownika działu – 7 osób,

•

Starszy specjalista – 33 osoby,

•

Specjalista – 99 osób,

•

Starszy instruktor – 70 osób,
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•

Instruktor – 64 osoby,

•

Starszy referent - 14 osób,

•

Referent – 24 osoby,

•

Kierowca – 12 osób,

•

Magazynier - 5 osób,

•

StaŜysta – 8 osób,

•

Inne – 993 osoby.

b) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych przez Polski Czerwony KrzyŜ w 2005 roku
W 2005 roku wypłacono wynagrodzenia w działalności statutowej w łącznej kwocie
10.251.119,44 zł, w tym z tytułu:
 wynagrodzeń osobowych– 9.441.863,38 zł,
 nagród – 553.221,40 zł,
 premii – 10.400,41 zł,
 innych świadczeń (nagrody jubileuszowe, świadczenia z ZFŚS, odprawy emerytalne,
ekwiwalent za odzieŜ, ekwiwalent za urlop) - 245.634,25 zł.
W 2005 roku wypłacono wynagrodzenia w działalności gospodarczej w łącznej
kwocie 11.557.699,06 zł, w tym z tytułu:
 wynagrodzeń osobowych – 10.597.001,18 zł,
 nagród – 559.204,84 zł,
 premii – 66.448,06 zł,
 innych świadczeń (nagrody jubileuszowe, świadczenia z ZFŚS, odprawy emerytalne,
ekwiwalent za odzieŜ, ekwiwalent za urlop) - 335.044,98 zł.
c) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych przez Polski Czerwony KrzyŜ w 2005 roku
członkom zarządu i innych organów oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą
Z tytułu pełnionych funkcji członkowie zarządu i innych organów statutowych PCK nie
pobierają wynagrodzenia. W przypadku gdy członek zarządu lub innych organów jest
jednocześnie pracownikiem etatowym Organizacji otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
umowy o pracę. W 2005 r. z tytułu umów pracę członkom zarządu wypłacano przeciętnie
miesięcznie kwotę 37.641,67 zł, w tym z tytułu:
 wynagrodzeń osobowych – 34.617,31 zł,
 nagród – 2.221,02 zł,
 premii – 105,90 zł,
 innych świadczeń (nagrody jubileuszowe, świadczenia z ZFŚS, odprawa emerytalna,
ekwiwalent za urlop)- 697,44 zł.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (dot. kierowników aptek, kierowników ośrodków szkoleniowych
i domów opieki) wyniosło w 2005 roku 44.998,45 zł i dotyczyło:
 wynagrodzeń osobowych w wysokości – 39.777,31 zł,
 nagród – 2.093,01 zł,
 premii – 2.141,26 zł,
 innych świadczeń (nagrody jubileuszowe, świadczenia z ZFŚS, odprawa emerytalna,
ekwiwalent za urlop) – 986,87 zł.
d) Informacja o wynagrodzeniach z tytułu umów zlecenia
W 2005 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w wysokości
15.659.336,95 zł i z tytułu umów o dzieło w wysokości 960.009,53 zł. PowyŜsze kwoty
dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wypłaconych siostrom PCK sprawującym opiekę
nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu.
e) Informacja o udzielonych poŜyczkach pienięŜnych przez Polski Czerwony KrzyŜ
W 2005 roku jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego KrzyŜa udzieliły
pracownikom poŜyczek pienięŜnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w wysokości 411.457,87 zł. Szczegółowe informacje o wysokości udzielonych poŜyczek
z ZFSŚ w podziale na Zarządy Okręgowe PCK i ZG PCK przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Informacja o udzielonych poŜyczkach pienięŜnych w 2005 roku ( dane w zł )
Wyszczególnienie

Kwota poŜyczki w
zł

1

Dolnośląski ZO PCK

-

2

Kujawsko - Pomorski ZO PCK

-

3

Lubelski ZO PCK

32 800,00

4

Lubuski ZO PCK

80 300,00

5

Łódzki ZO PCK

42 300,00

6

Małopolski ZO PCK

74 000,00

7

Mazowiecki ZO PCK

22 800,00

8

Opolski ZO PCK

38 200,00

9

Podkarpacki ZO PCK

-

Podstawa statutowa
udzielenia poŜyczki

Regulamin
Zakładowego
Funduszu Świadczeń
Socjalnych
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10

Podlaski ZO PCK

13 518,67

11

Pomorski ZO PCK

16 721,80

12

Śląski ZO PCK

28 295,00

13

Świętokrzyski ZO PCK

-

14

Warmińsko-Mazurski ZO PCK

2 000,00

15

Wielkopolski ZO PCK

43 000,00

16

Zachodniopomorski ZO PCK

2 988,00

Razem ZO PCK
17

Zarząd Główny PCK
Razem

396 923,47
44 534,40
441 457,87

f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Stan środków pienięŜnych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych
Polskiego Czerwonego KrzyŜa na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 16.442.181,95 zł, z czego na:
- na rachunkach bieŜących zgromadzono środki pienięŜne w wysokości 5.611.751,38 zł,
- na lokacyjnych rachunkach bankowych środki pienięŜne w wysokości 9.880.222,34 zł,
- na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki pienięŜne
w wysokości 377.999,22 zł,
- na rachunkach bankowych walut obcych środki pienięŜne w wysokości 98.717,46 zł,
- na pozostałych rachunkach bankowych środki pienięŜne w wysokości 473.491,55 zł.
Specyfikację kwot zgromadzonych na poszczególnych rodzajach rachunków bankowych
z wyszczególnieniem nazwy banku i numeru konta bankowego w podziale na Zarządy
Okręgowe PCK i ZG PCK przedstawia załącznik nr 3.

g) Informacja o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego
Jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego KrzyŜa nie dokonywały w 2005 roku
zakupu obligacji oraz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

h) Informacja o nabytych nieruchomościach
W 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ nie nabył nieruchomości.

i) Informacja o pozostałych środkach trwałych
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Wartość pozostałych środków trwałych zakupionych przez Zarządy Okręgowe PCK
w 2005 roku wyniosła ogółem 533.725,52 zł. Specyfikacja rodzaju pozostałych środków
trwałych w podziale na poszczególne Zarządy Okręgowe PCK i ZG PCK została
przedstawiona w tabeli nr 2.
Tabela nr 2
Informacja o pozostałych środkach trwałych nabytych w 2005 roku ( dane w zł )
Lp.

Wyszczególnienie

Urządzenia
techniczne
i maszyny

2

Kujawsko - Pomorski ZO PCK

-

3

Lubelski ZO PCK

-

4

Lubuski ZO PCK

-

5

Łódzki ZO PCK

6

Małopolski ZO PCK

7

Mazowiecki ZO PCK

8

Opolski ZO PCK

9

Podkarpacki ZO PCK

10

Podlaski ZO PCK

11

Pomorski ZO PCK

12

Śląski ZO PCK

13

Świętokrzyski ZO PCK

14

Warmińsko-Mazurski ZO PCK

15

Wielkopolski ZO PCK

16

Zachodniopomorski ZO PCK

Zarząd Główny PCK
Razem

28 165,82

Razem

Dolnośląski ZO PCK

17

-

Pozostałe
środki
trwałe

1

Razem ZO PCK

-

Środki
transportu

10 165,20

28 165,82

10 165,20
-

8 811,16

43 000,00

1 168,76

52 979,92
-

11 146,00

9 489,81

20 635,81
-

5 070,98

20 865,08

5 070,98

7 300,00

7 300,00

350,01

21 215,09
-

21 458,94

21 458,94
-

72 446,38

50 650,01

365 196,33
437 642,71

50 650,01

43 895,37

166 991,76

1 537,43

366 733,76

45 432,80

533 725,52

j) Informacja o wartości aktywów i zobowiązań Organizacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
25

Wartość aktywów i zobowiązań PCK ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych:
- suma aktywów wg stanu na 31.12.2005 r. – 42.007.615,62 zł,
- wartość zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na 31.12.2005 r. – 7.776.680,47 zł.

VIII.

Dane

o

działalności

zleconej

przez

podmioty

państwowe

i samorządowe w 2005 roku
W 2005 roku wysokość środków pienięŜnych przyznanych na realizację zadań
zleconych wyniosła ogółem 22.086.626,12 zł, w tym na działalność :
 nieodpłatną poŜytku publicznego w wysokości 21.224.823,25 zł,
 odpłatną poŜytku publicznego w wysokości 861.802,87 zł.
Ogółem kwota wydatkowanych środków na realizację działalności zleconej wyniosła ogółem
21.917.211,89 zł. Kwota nie wykorzystanych środków zwróconych podmiotom zlecającym
w 2005 roku wyniosła 169.414,23 zł. Informacja dotycząca przyznanych i wydatkowanych
środków pienięŜnych na realizację zadań zleconych w 2005 roku stanowi załącznik nr 4.

IX.

Informacja

o

rozliczeniach

z

tytułu

ciąŜących

zobowiązań

podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych
Polski Czerwony KrzyŜ w 2005 roku składał następujące deklaracje podatkowe:
- PIT-4 – z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- VAT-7 – z tytułu podatku od towarów i usług,
- DN-1 – z tytułu podatku od nieruchomości.
Organizacja nie składała deklaracji CIT-2 w 2005 roku poniewaŜ przeznaczała cały
osiągnięty dochód wyłącznie na cele statutowe - wymienione w art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na dzień 31.12.2005 r. zobowiązania Polskiego Czerwonego KrzyŜa z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 375.536,56 zł (uregulowane do
20.01.2006 r.),
- podatku od towarów i usług 96.449,44 zł (uregulowane do 25.01.2006 r. ).

X. Kontrole
W 2005 r. w Polskim Czerwonym KrzyŜu przeprowadzono następujące kontrole:
W Zarządzie Głównym PCK:
1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w dniach 11-25 lutego 2005 r. dot. rozliczenia
dotacji na zadanie zlecone – prowadzenia Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Wynik
kontroli: uznano wykorzystanie udzielonej dotacji zgodne z umową. Zalecenia pokontrolne:
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podjęcie czynności zmierzających do opracowania zasad regulujących udzielanie zamówień
publicznych w Zarządzie Głównym PCK zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zalecenie zostało wykonane.
2) Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 28 czerwca 2005 r. Wyniki kontroli: większych
uchybień nie stwierdzono. Zalecenia pokontrolne: dot. poprawy stanu technicznego budynku
– siedziby ZG PCK, przestrzegania obowiązku posiadania przez pracowników aktualnych
badań lekarskich, terminowości udzielania urlopów wypoczynkowych, zmian w regulaminie
pracy dot. czasu pracy, szczególnie w aptekach PCK. Nie udało się wykonać zaleceń dot.
poprawy stanu technicznego budynku.
3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 2226.08.2005 r. kontrola umowy dotacji ”Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu
Głównego

Polskiego

Czerwonego

KrzyŜa”.

Wyniki

kontroli:

nie

wykazano

nieprawidłowości,
4) Ministerstwa Polityki Społecznej w dniach

28 września -7 października 2005 r. –

kontrola prawidłowości realizacji zadania, wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania
zlecone

przez Ministra Polityki Społecznej w 2004 r. Stwierdzone nieprawidłowości

dotyczyły dokumentowania zakupów dokonywanych przez Mazowiecki Zarząd Okręgowy
PCK.
W jednostkach organizacyjnych PCK:
1) Zarząd Rejonowy PCK w Biłgoraju – kontrola Urzędu Miasta w Biłgoraju w dniu
15.03.2005 r. Przedmiotem kontroli było wykonanie zadania publicznego w zakresie
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynik kontroli:
pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
2) Zarząd Rejonowy PCK w Chełmie – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie w dniu 5.08.2005 r. w zakresie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych nad chorym w domu. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie
pokontrolne: brak,
3) Zarząd Rejonowy PCK w Radzyniu Podlaskim – kontrola Powiatowego Urzędu Pracy
w Radzyniu Podlaskim w dniu 7.11.2005 r. w zakresie przebiegu staŜu osoby bezrobotnej
oraz przygotowania zawodowego. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
4) Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim – kontrola Powiatowego Urzędu
Pracy w dniu 14.01.2005 r. w zakresie przebiegu staŜu osoby bezrobotnej oraz
przygotowania zawodowego. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
5) Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim - kontrola Powiatowego Urzędu
Pracy dniu 24.06.2005 r. w zakresie przebiegu staŜu osoby bezrobotnej. Wynik kontroli:
pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
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6) Zarząd Rejonowy PCK w Zamościu – kontrola Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w dniu 21.05.2005 r. w zakresie wydawania posiłków ludziom ubogim. Wynik kontroli:
pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
7) Zarząd Rejonowy PCK w Zamościu - kontrola Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w dniu 19.12.2005 r. w zakresie jakości usług wykonywanych przez siostry PCK. Wynik
kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
8) Lubelski Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie - kontrola Wydziału Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24.06.2005 r. w zakresie oceny realizacji
resortowego programu osłonowego Ministerstwa Polityki Społecznej „Bezdomność w 2004
r.” Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
9) Lubelski Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie - kontrola Agencji Rynku Rolnego
w Lublinie w dniu 14.11.2005 r. w zakresie dystrybucji Ŝywności otrzymanej z Lubelskiego
Banku śywności w ramach programu PEAD. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie
pokontrolne: brak,
10) Lubelski Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie - kontrola Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29.11.2005 r. w zakresie
prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w BełŜycach. Wynik kontroli: pozytywny.
Zalecenie pokontrolne: brak,
11) Łódzki Zarząd Okręgowy PCK - kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi
w dniu 21.06.2005 r. w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Wynik kontroli: uzupełnienie regulaminu pracy Łódzkiego ZO PCK.

Zalecenie pokontrolne: brak,
12) Łódzki Zarząd Okręgowy PCK - kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi w dniach

26.09.2005 r., 08-09.06.2005 r. oraz 25.04.2005 r.

w zakresie

wykonywania usług opiekuńczych oraz rozliczeń finansowych. Wynik kontroli: bez uwag.
Zalecenie pokontrolne: brak,
13) Zarząd Rejonowy PCK w Piotrkowie Trybunalskim – kontrola Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 19.08.2005 r. w zakresie prowadzenia Noclegowni dla
Osób Bezdomnych (realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z umową Nr
2/DS./PS/2005). Wyniki pokontrolne: brak zaleceń,
14) Zarząd Rejonowy PCK w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola Urzędu Miasta
Piotrkowa Tryb. w dniach 15.09.2005 i 22.09.2005 r. w zakresie zadania publicznego
”Szkolenie nauczycieli i młodzieŜy z zakresu pierwszej pomocy”. Wynik kontroli: bez
uwag. Zalecenie pokontrolne: brak,
15) Zarząd Rejonowy PCK w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola Urzędu Miasta
Piotrkowa Tryb. w dniach 18.07.2005 i 25.08.2005 r. w zakresie zadania publicznego.
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„Wyciągamy dzieci z bramy – wesołe wakacje w mieście”. Wyniki pokontrolne: brak
zaleceń,
16) Zarząd Rejonowy PCK w Skierniewicach – kontrola Urzędu Miasta w Skierniewicach
w dniach 12-13.04.2005 r. oraz 21.04.2005 r. w zakresie działalności punktu Ŝywienia PCK.
Wyniki pokontrolne: brak zaleceń pokontrolnych,
17) Zarząd Rejonowy PCK w Skierniewicach

- kontrola Powiatowego Państwowego

Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w dniu 15.04.2005 r. w zakresie działalności punktu
Ŝywienia PCK. Wynik kontroli: bez uwag. Zalecenie pokontrolne: wdraŜanie systemu
HACCP,
18) Zarząd Rejonowy PCK w Skierniewicach - kontrola Urzędu Miasta w Skierniewicach
w dniu 19.04.2005 r. w zakresie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wyniki
pokontrolne: brak zaleceń pokontrolnych,
19) Zarząd Rejonowy PCK w Nowym Sączu – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu w zakresie usług opiekuńczych. Zalecenia pokontrolne: brak,
20) Zarząd Rejonowy PCK w Tarnowie – kontrola Urzędu Miasta w Tarnowie w zakresie
realizacji programu z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. Zalecenia pokontrolne: brak,
21) Zarząd Rejonowy w Chrzanowie – kontrola Urzędu Miasta w Trzebini w zakresie
realizacji zadań opiekuńczych. Zalecenia pokontrolne: brak,
22) Małopolski Zarząd Okręgowy PCK - kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie w zakresie działalności Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych MęŜczyzn.
Zalecenia pokontrolne: brak,
23) Małopolski Zarząd Okręgowy PCK - kontrola Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
w zakresie stanu sanitarno-porządkowego Noclegowni. Wyniki kontroli: rozdział dróg
w pralni oraz wymiana wykładzin. Zalecenia pokontrolne: wykonano,
24) Małopolski Zarząd Okręgowy PCK (NZOZ Zakład Usług Medyczno-Rehabilitacyjnych
MZO w Krakowie) – kontrola oddziału szpitalnego Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zalecenia pokontrolne wykonano,
25) Małopolski Zarząd Okręgowy PCK (Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny PCK
w Mszanie Dolnej) - dwukrotna kontrola Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie
wdraŜanie systemu HACCP, GHP, GMP. Wyniki kontroli: bieŜąca modernizacja Ośrodka,
26) Opolski Zarząd Okręgowy PCK w Opolu – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu w dniu 19.10.2005 r. – w zakresie realizacji dotacji z Urzędu Miasta Opola
na usługi opiekuńcze, specjalistyczne i wydania posiłków jednodaniowych. Zalecenia:
uzupełnienie dokumentacji o wymagane opisy, wskazanie w dowodach na podstawie jakiego
art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano zakupu oraz dokonanie korekty
dokumentów,
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27) Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie – kontrola Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w zakresie rozliczeń wzajemnych - wypłacanych świadczeń przez ZUS tj.
zasiłki chorobowe, macierzyńskie i rodzinne. Zalecenia pokontrolne: wykonano,
28) Podlaski Zarząd Okręgowy PCK w Białymstoku – kontrola Państwowej Inspekcji
Pracy w dniach 29-30.03.2005 r. oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Białymstoku w dniach 30.06-01.07.2005 r. w zakresie wydatkowania środków finansowych
na usługi opiekuńcze. Wyniki kontroli: prawidłowe rozliczenie środków finansowych
i przestrzeganie prawa pracy. Zalecenie pokontrolne: brak,
29) Świętokrzyski Zarząd Okręgowy PCK w Kielcach – kontrola ZUS o/Kielce w dniach
17.02. i 24.08-08.09.2005 r. w zakresie wpłat i rozliczania obowiązkowych świadczeń.
Wyniki kontroli: stwierdzono drobne uchybienia w naliczaniu składek od ekwiwalentów za
nie wykorzystane urlopy. Zalecenia pokontrolne wykonano w terminie do dnia 04.11.2005 r.,
30) Schronisko dla Kobiet z Dziećmi Ofiar Przemocy – kontrola Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w dniu 5.04.2005 r. w zakresie warunków lokalowych i sanitarnych..
Wynik kontroli: pozytywne. Zalecenie pokontrolne: brak,
31) Zarząd Rejonowy PCK w Sandomierzu – kontrola Urzędu Miasta w dniu 07.06.2005 r.
w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanej w 2004 r. Wynik kontroli: pozytywne. Zalecenie
pokontrolne: brak,
32) Zarząd Rejonowy PCK w SkarŜysku – kontrola Urzędu Miasta w dniu 08.06.2005 r.
zakresie realizacji zadania publicznego. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne:
brak,
33) Zarząd Rejonowy PCK w Ostrowcu – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w dniu 20.06.2005 r. w zakresie dokumentacji księgowo-kasowej.

Wynik

kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
34) Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu – kontrola Państwowej Inspekcji
Pracy w dniach 27.01-09.02.2005 r. w zakresie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy
i bhp. Wynik kontroli: nie stwierdzono uchybień. Zalecenie pokontrolne: brak,
35) Zarząd Rejonowy PCK w Kaliszu – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu w dniach 13-14.10.2005 r. w zakresie realizacji zadania na prowadzenie
noclegowni. Wynik kontroli: bez uwag. Zalecenie pokontrolne: brak,
36) Zarząd Rejonowy PCK w Koninie – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koninie w dniach 05.09-30.09.2005 r. w zakresie jakości wykonywanych usług
opiekuńczych w środowisku podopiecznego. Wynik kontroli: pozytywny, wysoko oceniający
jakość świadczonych usług. Zalecenie pokontrolne: brak,
37) Zarząd Rejonowy PCK w Koninie – kontrola Urzędu Miejskiego w Koninie w dniu
17.11.2005 r. w zakresie działalności świetlicy środowiskowej i realizacji prowadzonych
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programów

terapeutycznych.

Wynik

kontroli:

pozytywny.

Zalecenie

pokontrolne:

umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu świetlicy, uzupełnienie dokumentacji
o brakujące wywiady środowiskowe przeprowadzone przez MOPR,
38) Ośrodek PCK w Ostrowie – kontrola Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w dniu
23.12.2005 r. w zakresie przestrzegania przepisów p/poŜarowych. Wynik kontroli:
pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
39) Ośrodek PCK w Ostrowie – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w dniu 22.09.2005 r. w zakresie bieŜącego stanu sanitarnego placówki. Wynik
kontroli: brak wydzielonej zmywalni naczyń stołowych, brak instrukcji dotyczącej dobrej
praktyki sanitarnej. Zalecenie pokontrolne: wykonano,
40) Ośrodek PCK w Ostrowie – kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu
28.06.2005 r. w zakresie prowadzonej pracy socjalnej, poradnictwa i opieki oraz celowości
wydatkowania środków finansowych. Wynik kontroli: Stowarzyszenie w pełni realizuje
zadanie, wydatkowanie środków finansowych jest zgodnie z kosztorysem. Zalecenie
pokontrolne: brak,
41) Ośrodek PCK w Ostrowie – kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniach
07-08.02.2005 r. w zakresie prawidłowości realizacji zadań zawartych w umowie na 2004 rok
pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a PCK. Wynik kontroli: Zakres świadczonych usług
pozwala na całkowite lub częściowe uregulowanie sytuacji kobiet, nie budzi zastrzeŜeń,
dokumentacja czytelna,

pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Zalecenie

pokontrolne: brak,
42) Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie – kontrola Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o/Szczecin w dniach 14.01-20.06.2005 r. w zakresie prawidłowości
i

rzetelności

obliczania,

potrącania

i

opłacania

składek,

ustalania

uprawnień

i dokumentowania prawa do świadczeń pienięŜnych z ubezpieczenia w razie choroby
i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, świadczeń chorobowych. Wyniki kontroli: nie
stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenie pokontrolne: brak,
43) Zarząd Rejonowy PCK w Koszalinie - kontrola Urzędu Miejskiego PCK w Koszalinie,
w dniu 30.05.2005 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z umowy na dotację w 2005 r.
Wyniki pokontrolne: brak zaleceń pokontrolnych,
44) Zarząd Rejonowy PCK w Inowrocławiu - kontrola Urzędu Miasta w dniu 09.02.2005 r.
w zakresie umowy dotacji nr 19/2004. Wyniki kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenie pokontrolne: brak,
45) Kujawsko-Pomorski ZO PCK w Bydgoszczy – kontrola Urzędu Marszałkowskiego
w dniu 15.03.2005. w zakresie umowy dotacji nr 0116-ESPF-59/2005. Wyniki kontroli: nie
stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenie pokontrolne: brak,
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46) Kujawsko-Pomorski ZO PCK w Bydgoszczy – kontrola Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu w dniu 15.09.2005 r. w zakresie umowy dotacji nr 3020-UODT367/2005. Wyniki kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenie pokontrolne: brak,
47) Kujawsko-Pomorski ZO PCK w Bydgoszczy – kontrola Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu w dniu 27.12.2005 r. w zakresie umowy dotacji nr ROP-Ś.Dw.3020UDOT-369/2004.

Wyniki

kontroli:

nie

stwierdzono

nieprawidłowości.

Zalecenie

pokontrolne: brak,
48) ZR PCK w Gorzowie Wlkp. – kontrola Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli
i Analiz Miasta Gorzowa Wlkp. w dniach 06-27.12.2005 r. w zakresie prawidłowości
wykorzystania dotacji 6 otrzymanych z budŜetu Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie 2002-2005.
Wyniki kontroli: wykorzystanie wszystkich dotacji uznano za prawidłowe. Zalecenia
pokontrolne: prowadzenie ewidencji analitycznej otrzymanych dotacji, gromadzenie dotacji
na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
49) ZR PCK w Bytomiu – kompleksowa kontrola świetlicy kuchni i stołówki PCK
Bytomiu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 27.04.2005 r. Wyniki kontroli:
brak spełnionych przepisów UE w zakresie prowadzenia stołówek. Zalecenie pokontrolne:
wstrzymanie prowadzenia stołówki do czasu zaadoptowania pomieszczeń zgodnie
z przepisami unijnymi,
50) ZR PCK w Gliwicach – kontrola Urzędu Miasta w Gliwicach w dniu 27.04.2005 r.
w zakresie działalności świetlicy PCK. Wyniki kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne:
brak,
51) ZR PCK w Rudzie Śląskiej – kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w dniach 24.06.2005 i 14.12.2005 w zakresie czystości obiektu, zapasów Ŝywności, zapasów
środków czystości, przygotowywania posiłków oraz sprawdzenia węzłów sanitarnych.
Wyniki kontroli: pozytywny. Zalecenie pokontrolne: brak,
52) Dom PCK w Chorzowie – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 30.03.2005
i 5-7.04.2005 w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Wyniki kontroli: wydano nakaz
dokonania oceny ryzyka zawodowego i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie dla
następujących stanowisk pracy: magazynier, pielęgniarka, salowa,. opiekunka, rehabilitant,
kierowca-zaopatrzeniowiec, pracownik administracyjny,
53) Dom PCK w Chorzowie – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w dniu 9 maja 2005 r. w zakresie wykonania zaleceń wydanych decyzją z dnia 20.12.2004 r.
tj. zlikwidowanie zagrzybienia ścian oraz doprowadzenie do stanu czystości ścian i sufitów
w pomieszczeniach pralni. Wyniki kontroli: zalecenia wykonano. Zalecenie pokontrolne:
brak,
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54) Dom PCK w Chorzowie – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w zakresie stanu sanitarnego Domu PCK w Chorzowie przez we wrześniu 2005 roku. Wyniki
kontroli: nie stwierdzono uchybień. Zalecenie pokontrolne: brak,
54) Dom PCK w Chorzowie – kontrola Sądu Okręgowego w Katowicach w miesiącu
wrześniu 2005 roku w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wyniki kontroli: nie stwierdzono uchybień. Zalecenie pokontrolne: brak,
55) ZR PCK w Częstochowie – kontrola Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Częstochowie w dniu 29.09.2005 r. w zakresie oceny realizacji zadania zleconego
z zakresu ochrony zdrowia. Wyniki kontroli: pozytywne. Zalecenie pokontrolne: brak,
56) ZR PCK w Częstochowie – kontrola Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Częstochowie w dniu 18.10.2005 r. w zakresie oceny realizacji zadania zleconego
z zakresu patologii społecznych. Wyniki kontroli: pozytywne. Zalecenie pokontrolne: brak,
57) ZR PCK w Częstochowie – kontrola Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Częstochowie w dniu 05.10.2005 r. w zakresie oceny realizacji zadania z zakresu
świadczenia pomocy. Wyniki kontroli: realizacja zadania przebiega w sposób efektywny
z duŜym zaangaŜowaniem i profesjonalizmem. Zalecenie pokontrolne: brak,
58) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Agencji Rynku Rolnego w dniu
09.11.2005 w zakresie warunków przechowywania artykułów spoŜywczych. Wyniki kontroli:
realizacja projektu przebiega w sposób określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne:
brak,
59) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy w dniu 28.09.2005 w zakresie przyznanej dotacji na działalność magazynu.
Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony wymogami umowy.
Zalecenia pokontrolne: brak,
60) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Mokotów w dniu 14.09.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony
wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
61) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Mokotów w dniu 26.09.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony
wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
62) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy śoliborz w dniu 29.07.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony
wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
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63) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ w dniu 06.09.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony
wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
64) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Wola w dniu 14.07.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób określony
wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
65) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście w dniu 24.06.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność magazynu i punktu koordynacyjnego. Wyniki kontroli: realizacja projektu
przebiega w sposób określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
66) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Wesoła w dniu 25.10.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność klubu integracyjnego. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób
określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
67) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Włochy w dniu 20.10.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność klubu integracyjnego. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób
określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
68) Mazowiecki ZO PCK w Warszawie – kontrola Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Bielany w dniu 20.10.2005 w zakresie przyznanej dotacji na
działalność klubu integracyjnego. Wyniki kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób
określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak,
69) ZR PCK w Wyszkowie – kontrola Inspektoratu ZUS w Ostrołęce Oddziału w Płocku w
dniach 02.06-15.07.2005 r. w zakresie:
- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia zdrowotnego,
- prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek
i wypłat do których pobierania zobowiązany jest zakład,
- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wypłacanie tych świadczeń
oraz rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe,
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych. Kontrolą objęto okres od stycznia 2002 roku do lipca 2005 roku.
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Wyniki kontroli: naliczenie przypisu za okres 3 lat i 7 miesięcy w wysokości 262,42 zł na
rzecz ZUS. Zalecenia pokontrolne: zalecenia pokontrolne wykonano, kwota w wysokości
262,42 zł została wpłacona do ZUS.
70) ZR PCK w Ostrołęce – kontrola Zakładu Ubezpieczeń w Ostrołęce w dniach
06.04-09.09..2005 r. w zakresie:
- zgłaszania do ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia zdrowotnego,
- prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek
i wypłat do których pobierania zobowiązany jest zakład,
- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń
oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów społecznych.
Wyniki kontroli: ustalono róŜnice w obliczeniu składek na ubezpieczenie wypadkowe
w kwocie 6.959,92 zł w latach 1999-2003. Zalecenia pokontrolne: ZR PCK w Ostrołęce
dokonał korekty deklaracji i raportów rozliczeniowych oraz dokonano wpłaty naleŜnej kwoty
wraz z odsetkami,
71) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w dniu 30.06.2005 r. w zakresie kwalifikacji obiektu – placówki letniego wypoczynku.
Zalecenia pokontrolne: wyposaŜenie apteczki I pomocy, uzupełnienie instrukcji o wyniki
wody,
72) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w dniu 11.07.2005 w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu – placówki letniego
wypoczynku. Wyniki kontroli: zalecono umieszczenie pojemników na odpadki, brak HDI.,
73) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w dniu 11.07.2005 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu – placówki letniego
wypoczynku. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenia pokontrolne: brak,
74) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w dniu 16.08.2005 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu – placówki letniego
wypoczynku. Wynik kontroli: pozytywny. Zalecenia pokontrolne: brak,
75) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola zakładu Ŝywienia zbiorowego przez Powiatową
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w dniu 07.12.2005 r.. Wynik kontroli: pozytywny.
Zalecenia pokontrolne: brak,
76) ZR PCK w Ciechanowie – kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie w dniu 06.12.2005 w zakresie sprawdzania prawidłowości wydatkowania
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dotacji Wojewody Mazowieckiego. Wynik kontroli: realizacja projektu przebiega w sposób
określony wymogami umowy. Zalecenia pokontrolne: brak
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