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I WSTĘP

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2008 r.” przedstawia realizację zadań
w poszczególnych dziedzinach określonych w przyjętych przez Zjazd Krajowy, w grudniu 2005 r.
„Założeniach do programu działania Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2006-2009”. Obejmuje dane
statystyczne, informacje o podejmowanych inicjatywach

oraz ocenę osiągniętych rezultatów. Zostało

sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Główny przedkłada sprawozdanie roczne z działalności całego Stowarzyszenia Krajowej Radzie
Reprezentantów – najwyższemu organowi uchwałodawczemu między zjazdami krajowymi. Ponadto jako
organizacja pożytku publicznego – Polski Czerwony Krzyż przedkłada roczne sprawozdania z działalności
odpowiednim władzom i ma obowiązek podania ich do publicznej wiadomości.
Sprawozdanie z działalności jest bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia dorobku Stowarzyszenia w
kolejnym roku jego działalności, stanowi także podstawę do oceny przyjętych przez Zjazd Krajowy
kierunków działalności w bieżącej kadencji organów statutowych. Jest również źródłem informacji o
działalności Polskiego Czerwonego Krzyża dla

sponsorów, instytucji oraz innych organizacji z nim

współpracujących. Ponadto podane do publicznej wiadomości

umożliwia

ogółowi społeczeństwa

zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia i sposobem wykorzystania środków finansowych i darów
rzeczowych pozyskiwanych z różnych źródeł, także w wyniku zbiórek publicznych.
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II. STRESZCZENIE
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2008 r. zostało sporządzone na podstawie
sprawozdań przygotowanych przez zarządy okręgowe i biuro Zarządu Głównego PCK, zgodnie ze wzorem
sprawozdania organizacji pożytku publicznego. W rozdz. III zawarte są dane o organizacji, podstawach
prawnych działania, celach statutowych oraz skład osobowy Zarządu Głównego PCK i jego Prezydium.
Rozdział IV poświęcony jest działalności w poszczególnych obszarach priorytetowych;
• przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy poszkodowanym,
• pomocy osobom ubogim, chorym i wykluczonym społecznie oraz promocji zdrowia,
•upowszechniania

Podstawowych

Zasad

i

wartości

humanitarnych,

międzynarodowego

prawa

humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca,
• przekształcenie Polskiego Czerwonego Krzyża w dobrze funkcjonujące stowarzyszenie krajowe.
W kolejnych rozdziałach omówione są sprawy organizacyjne, działalność naczelnych organów statutowych,
a całość zamykają tabele zawierające dane liczbowe dot. poszczególnych kierunków
W ramach pierwszego obszaru priorytetowego, w 2008 r. kontynuowano realizację projektu „Wzmocnienie
możliwości Polskiego Czerwonego Krzyża w obszarze

pomocy humanitarnej do działań krajowych i

zagranicznych, w sferze zarządzania kryzysowego na lata 2007-2009”, finansowanego przez Niemiecki
Czerwony Krzyż. Zakupiono sprzęt ochronny indywidualny, środki łączności a także przeprowadzono kursy
na ratownika jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym.
W 2008 r. działały 34 Grupy Ratownictwa (Medycznego, Specjalnego) liczące 684 członków, Częścią
składową systemu pomocy w przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy są grupy pomocy humanitarnej
(GPH) oraz magazyny interwencyjne. W 2008 r. działało 11 GPH i 38 magazynów interwencyjnych
(okręgowych i rejonowych).
W 2008 r. kontynuowano wdrażanie nowego systemu szkoleń pierwszej pomocy PCK, zatwierdzonego
uchwałą ZG PCK nr 141/07 na posiedzeniu 27 marca 2007 r.

Prowadzono kursy dla instruktorów-

wykładowców i instruktorów pierwszej pomocy a także w ramach dotacji Ministerstwa Zdrowia szkolenia
dla nauczycieli. Odbyły się także tradycyjne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które w 2008 r. zorganizowano
w oparciu o nowy regulamin zatwierdzony uchwałą ZG PCK nr 203/08.
W ramach działalności opiekuńczej i pomocy socjalnej, opieką sióstr PCK objęto 13.976 chorych w domu,
udzielano pomocy socjalnej, w różnych formach (dożywianie, pomoc finansowa, paczki żywnościowe,
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odzież, itp.) Działały różne ośrodki opiekuńcze świadczące pomoc potrzebującym . W okresie
sprawozdawczym realizowany był także program pomocy osobom poszkodowanym i rodzinom ofiar
katastrofy budowlanej w Chorzowie - wypłacono renty na ogólną kwotę 96.940 zł a także program pomocy
żywnościowej PEAD.
Różnymi formami pomocy, szczególnie dzieciom z rodzin najuboższych zajmowała się również Rada Pań
PCK działająca przy Zarządzie Głównym. W maju 2008 r. Rada zorganizowała tradycyjny koncert
charytatywny, z którego dochód przeznaczony był na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci
oraz na pomoc indywidualną dla rodzin wielodzietnych.
W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż realizował 3 ogólnopolskie zadania publiczne z zakresu pomocy socjalnej
– dwa dotyczyły osób bezdomnych i jeden współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia - program
pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin (realizowany przez Małopolski Zarząd Okręgowy
PCK).
W ramach priorytetu drugiego realizowane były zadania z zakresu promocji zdrowia, ze szczególnym
nasileniem w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Działalność ta polegała na organizowaniu akcji oraz
realizowaniu programów o różnorodnej tematyce kierowanych do określonych środowisk.
przeprowadzano akcje prozdrowotne

W całym kraju

(w środowisku dziecięco młodzieżowym i dorosłych) a także XVI

edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
Tematyka prozdrowotna była wiodącą w programach realizowanych w szkolnych kołach PCK, ale także w
trakcie kolonii i obozów socjalnych organizowanych każdego roku przez Polski Czerwony Krzyż.
Bardzo ważnym projektem realizowanym na terenie Okręgu Lubelskiego PCK był program „Okno na Świat”
finansowany przez Fundację „Velux”. W ramach programu organizowano świetlice dla dzieci na terenie
województwa lubelskiego.
Zadania w zakresie honorowego krwiodawstwa realizowane były ze środków własnych Polskiego
Czerwonego Krzyża od stycznia do połowy sierpnia 2008 r., a następnie dofinansowane w ramach konkursu
Ministerstwa Zdrowia przy udziale 17,10 % środków własnych Stowarzyszenia. W 2008 r. działały 1.364
Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszających 22.813 członków i blisko 117.000 wolontariuszy.
Członkowie klubów oddali 159.444 litry krwi.
Rok 2008 był jubileuszowym dla honorowego krwiodawstwa, obchodzono 50 lecie Ruchu Honorowego
Krwiodawstwa PCK. Z tej w całym kraju odbyło się szereg uroczystości i imprez okolicznościowych
połączonych z wręczaniem najbardziej zasłużonym w Ruchu odznaczeń państwowych, resortowych, Odznak
Honorowych PCK, medali pamiątkowych wyemitowanych z okazji jubileuszu i innych wyróżnień. Po raz
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pierwszy od wielu lat najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi byli odznaczani w przez przedstawiciela
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Belwederze. Ponadto osoby reprezentujące Polski Czerwony Krzyż
odbyły spotkanie z wicemarszałkami Senatu oraz uczestniczyły w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia.
Z działalnością w każdym środowisku wiąże się upowszechnianie Podstawowych Zasad Czerwonego Krzyża
i międzynarodowego prawa humanitarnego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla Stowarzyszenia, w 2008 r.,
była wizyta w Polsce Pana Jacoba Kellenbergera – Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża. Ponadto w związku ze szczytem klimatycznym, który odbywał się w Poznaniu, w Polsce przebywał
Pan Bekele Geleta - Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca. Wizyta ta była okazją do spotkania z przedstawicielami Zarządu Głównego PCK.
W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż uczestniczył w Kampanii na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych
oraz Koalicji na Rzecz Zakazu Broni Kasetowej. Prowadzono także tradycyjną już działalność, tzn. w lipcu
2008 r. odbyła się XXVI Warszawska Szkoła Letnia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w
Mądralinie k/Warszawy oraz XII Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w
Radziejowicach, W grudniu na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Seminarium eksperckie dla sędziów
i prokuratorów poświęcone implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce. Odbył się
także XII Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. W
zakresie ochrony znaku Czerwonego Krzyża podejmowano interwencje w przypadku naruszeń, wydawano
opinie do wniosków kierowanych do Prezydium ZG PCK o zgodę na użycie znaku a także nawiązano
współpracę z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konsultowania z Polskim
Czerwonym Krzyżem zgłaszanych do rejestracji znaków towarowych na których zawarte są elementy
czerwonego krzyża.
W zakresie pozyskiwania dochodów w 2008 r. podejmowane były różne działania jak np. prowadzenie
odpłatnych kursów pierwszej pomocy, czy wynegocjowanie zadośćuczynienia za nadużycie znaku
Czerwonego Krzyża. Od października 2007 r. prowadzona jest kampania zachęcająca do zaopatrzenia się w
kartę I.C.E. (In Case of Emergency), prowadzono kampanię pozyskania 1 % odpisu od podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Polskiego Czerwonego oraz rozpoczęto kampanię „Stop malarii”.
Na terenie całego kraju prowadzono zbiórki funduszy i darów rzeczowych, które towarzyszyły tradycyjnym
akcjom, takim jak: „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota”, „Wyprawka dla Żaka”, „Dzień Walki z Głodem”
czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań wykonywało nadal swoje podstawowe zadania na rzecz ofiar II
wojny światowej, ale też coraz więcej spraw dotyczyło uchodźców i migrantów oraz osób z którymi został
utracony kontakt w ostatnich latach. Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej nadal
odnajdywane są szczątki cywilnych i wojskowych ofiar wojny. W prowadzonych ekshumacjach uczestniczą
przedstawiciele PCK.
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Zarząd Główny i Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbywały posiedzenia, zgodnie z przyjętym planem
pracy. Podejmowane uchwały dot. najważniejszych spraw finansowych, majątkowych i organizacyjnych.
Należy podkreślić, że w 2008 r. (od 1 marca) nastąpiła zmiana prezesa ZG PCK, Krajowa Rada
Reprezentantów PCK wybrała na tę funkcję jednogłośnie dr Andrzeja Podsiadło. Nastąpiły też zmiany w
składzie Zarządu Głównego (ze składu wybranego na Krajowym Zjeździe PCK rezygnację złożyły 4 osoby
w tym prezes i wiceprezes). Skład osobowy został uzupełniony o 3 osoby.
Swoje zamierzenia zrealizowały również Kapituła Odznaki Honorowej PCK i Sąd Organizacyjny PCK.
Komisja Statutowa powołana przez Krajową Radę Reprezentantów opracowała kilka wersji statutu, ostatnia
zatwierdzona przez Zarząd Główny została poddana konsultacji

w terenie. Uzgodniona w wyniku

konsultacji wersja statutu została przesłana do oceny Komisji Wspólnej Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża i Federacji ds. Statutów.
W czerwcu 2008 r. Zarząd Główny PCK powołał Komisję Finansową. Do podstawowych zadań Komisji
należy analizowanie sytuacji finansowej Stowarzyszenia, opiniowanie sprawozdań finansowych i projektów
budżetu, zgłaszanie Zarządowi Głównemu uwag i propozycji zmian w obowiązujących lub nowych
dokumentach dotyczących spraw finansowo-gospodarczych PCK, inicjowanie działań na rzecz
pozyskiwania dochodów dla PCK i skuteczniejszych sposobów wykorzystania istniejącego potencjału
Stowarzyszenia oraz opiniowanie wniosków dotyczących podziału środków finansowych pozyskanych z
różnych źródeł.
W 2008 r. działało 16 okręgów, 268 rejonów, 7 delegatur, 6.337 jednostek podstawowych, zrzeszających
119.587 członków i 77.943 wolontariuszy. W Stowarzyszeniu zatrudnione były 1.223 osoby na umowy o
pracę (w tym 717 w działalności opiekuńczej) oraz 3.712 na umowy-zlecenie (w tym 3.481 w działalności
opiekuńczej).
Rok 2008 r. był kolejnym w którym mimo wielu problemów organizacyjnych i finansowych w całym
Stowarzyszeniu podejmowano nowe inicjatywy, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Warto także
podkreślić, że chociaż w wielu dziedzinach

odnotowano spadek aktywności, to wzrosła liczba osób

objętych pomocą PCK .
Dane liczbowe dotyczące działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2008 r. zawierają tabele na końcu
sprawozdania.
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III 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) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z
1992 r. nr 41, poz. 175).

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 25 października 2004 r. (Dz.U. nr 237 z 3
listopada 2004 r.),

-

uchwały Międzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

2. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną. Okres istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Godłem Czerwonego Krzyża jest czerwony krzyż na białym polu (Krzyż genewski) występujący
samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”, lub „PCK”. 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 uchwały wydane
przez właściwe organy władzy i administracji publicznej.
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. Jako
członek Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w swojej działalności,
a także w stosunkach z władzami publicznymi i innymi organizacjami zachowuje autonomię i kieruje się
Podstawowymi Zasadami Ruchu, 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.
6. Podstawowym dokumentem programowym, w oparciu o który realizowane są cele statutowe
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Stowarzyszenia jest Strategia Programowa PCK do 2010 r. oraz opracowane na jej podstawie założenia do
programu działania Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2006-2009, zatwierdzone uchwałą Krajowego
Zjazdu PCK, 18 grudnia 2005 r.
7. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, kluby, grupy, które wchodzą w skład struktur
rejonowych. Struktury rejonowe tworzą struktury okręgowe, które wchodzą w skład struktury krajowej
PCK. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd, zwoływany co najmniej raz na 4 lata. W
okresie między zjazdami najwyższym organem uchwałodawczym jest Krajowa Rada Reprezentantów
PCK. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny PCK i wyłonione przez niego Prezydium.
8. Członkami Zarządu Głównego PCK, wybranymi przez Zjazd Krajowy PCK na kadencję 2005-2009 są:
1/ Jarosław Pinkas - prezes ZG PCK – do 15 grudnia 2007 r., Andrzej Podsiadło od 1.03.2008 r.
2/ Jarosław Cieszkiewicz – wiceprezes ZG PCK,
3/ Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes ZG PCK,
4/ Andrzej Trybusz – wiceprezes ZG PCK, do 21.06.2008 r., Jerzy Kotowicz od 11.03.2008 r.
5/ Łucja Andrzejczyk – członek ZG PCK
6/ Jerzy Bisek – członek ZG PCK – do 15.01.2008 r.
7/ Maciej Budka – członek ZG PCK
8/ Jerzy Foltyniak – członek ZG PCK
9/ Jerzy Kornaus – członek ZG PCK
10/ Waldemar Kowalczyk – członek ZG PCK
11/ Krzysztof Olbromski – członek ZG PCK – do 15.01.2008 r., Elżbieta Wierzchowska od 5.02.2008
9. Prezydium Zarządu Głównego PCK, w 2008 r. – do 1.10.2008 r. stanowili:
1. Andrzej Podsiadło – prezes
2.Jarosław Cieszkiewicz – wiceprezes,
3. Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes
4. Andrzej Trybusz – wiceprezes do 21.06.2008 r., Jerzy Kotowicz – wiceprezes,
Od 1.10.2008 r. Prezydium stanowili:
1. Andrzej Podsiadło – prezes,
2. Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes,
3. Jerzy Kotowicz - wiceprezes
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IV DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbył się w grudniu 2005 r.
priorytetowymi obszarami w działalności Stowarzyszenia, w latach 2006-2009 są:
1.

Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.

2.

Pomoc osobom ubogim, chorym i wykluczonym społecznie oraz promocja zdrowia fizycznego i
psychicznego.

3.

Upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca.

4.

Przekształcenie Polskiego Czerwonego Krzyża w dobrze funkcjonujące stowarzyszenie krajowe.

Realizacja zadań w obrębie tych priorytetów, w 2008 r. – trzecim roku kadencji 2005-2009 - przebiegała
następująco:
IV 1.
Dla obszaru priorytetowego 1.

Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża przyjął 5 celów

strategicznych:
•

Łagodzenie skutków klęsk i katastrof poprzez niesienie pomocy osobom poszkodowanym.

•

Przygotowanie do działania w przypadku klęsk i katastrof w kraju i za granicą.

•

Podniesienie poziomu umiejętności społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej
pomocy.

•

Niesienie pomocy psychologicznej ofiarom klęsk i katastrof.

•

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym .

W 2008 r. kontynuowano działania służące rozwojowi systemu ratownictwa PCK. Ze wstępnej oceny w
drugim roku funkcjonowania systemu wynika, że:
1. najlepiej przygotowana do działania w systemie ratownictwa jest część południowa, centralna i północna
kraju,
2. w Grupach Ratownictwa uczestniczą przeważnie osoby z wykształceniem wyższym, medycznym, w
wieku 25-27 lat,
3. Grupy dysponują coraz lepszym wyposażeniem, w tym środkami transportu,
4. Grupy Ratownictwa prowadzą w większości usługi komercyjne,
5. w Grupach upowszechnił się standard pracy w oparciu o Patrol Ratowniczy,
6. stopnie ratownicze porządkują organizację wewnętrzną Grup Ratownictwa.
Kontynuowano realizację projektu „Wzmocnienie możliwości Polskiego Czerwonego Krzyża w obszarze
pomocy humanitarnej do działań krajowych i zagranicznych w sferze zarządzania kryzysowego na lata 20072009”. W ramach projektu włączono do Systemu Ratownictwa PCK Grupę Ratownictwa Specjalnego
Gdańsk, Grupę Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław. Grupę Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.
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Grupę Ratownictwa PCK Bielsko-Biała, Grupę Ratownictwa PCK Bydgoszcz, Grupę Ratownictwa PCK
Kraków, Grupę Ratownictwa PCK w Łomży i Grupę Ratownictwa PCK w Kielcach. W ramach zakupów
centralnych Grupy zostały wyposażone w indywidualny sprzęt ochronny (kaski, czołówki, kombinezony),
ratowniczy (zestawy tlenowe, deski ortopedyczne i defibrylatory), łączności (radiotelefony ręczne i bazowe)
oraz specjalistyczny (namioty pneumatyczne z wyposażeniem, sprzęt ratownictwa wysokościowego i
wodnego). Ponadto zorganizowano 5 kursów na których 150 osób nabyło kwalifikacje ratownika jednostki
współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach umowy o współpracy
pomiędzy Komendą Główna Państwowej Straży Pożarnej a Zarządem Głównym PCK GR PCK miały
możliwość uczestniczenia w II międzynarodowych manewrach ratowniczych Centralnego Odwodu
Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej na poligonie Wojsk Lądowych w Żaganiu, w VIII
międzynarodowych zawodach ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz w
IV międzynarodowych manewrach ratownictwa wysokościowego w Kielcach. Udział Grup Ratownictwa
PCK w tych imprezach polegał na zabezpieczaniu medycznym uczestników, ale też wymianie doświadczeń
z międzynarodowymi grupami ratowniczymi, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i
zespołami ratownictwa wysokościowego. W związku z przygotowaniami do EURO 2012 Zarząd Główny
PCK złożył w Ministerstwie Zdrowia wstępna koncepcję udziału Ratownictwa PCK w zabezpieczeniu
medycznym tej imprezy. Pomocna w przygotowaniu tego projektu była wizyta studyjna w Austrii podczas
EURO 2008. W trakcie tej wizyty zapoznano się z założeniami ogólnymi i regionalnymi, odwiedzono
Centrum Katastroficzne Austriackiego Czerwonego Krzyża, obserwowano pracę sztabów medycznych. W
2008 r. Grupy Ratownictwa PCK uczestniczyły w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych, dla
przykładu: - grupy z woj. małopolskiego - Zlot Harleyowców w Zdyni, Rowerowe Mistrzostwa Polski
MTBDH w Wierchomilu, Cracov Screen Festiwal czy obchody Świąt 3 Maja i 11 Listopada, Grupa
Ratownictwa PCK w Opolu – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wojewódzki Finał Unihokeja,
„Piastomalia 2008”- impreza Politechniki Opolskiej, „Chodzę, biegam – więc jestem” impreza Opolskiego
Centrum Onkologii, „Master Truck” czy VI Bieg Opolski o Puchar Prezydenta Opola, Grupa Ratownictwa
PCK Sandomierz brała udział w jednym z odcinków serialu TVP pt.”Ojciec Mateusz”- pomoc
poszkodowanym oraz zabezpieczanie scen kaskaderskich, Grupa Ratownictwa Koszalin – akcja
ph.”Mieleckie Ratownicze Patrole Rowerowe” od 30.06-31.08.2008 r.
W 2008 r. działało 26 Grup Ratownictwa
Medycznego PCK

PCK

liczących

504 członków, 4 Grupy Ratownictwa

liczące 61 członków oraz 4 Grupy Ratownictwa Specjalistycznego PCK liczące 119

członków. Grupy te zabezpieczyły ogółem 1.943 imprezy. Ponadto Grupy zorganizowały 862 pokazy i
wzięły udział w 284 ćwiczeniach. Poza grupami ratownictwa, w 2008 r. działało 11 grup pomocy
humanitarnej liczących 77 członków.
W 2008 r. funkcjonowało 15 magazynów interwencyjnych okręgowych i 23 rejonowe, przygotowanych do
udzielenia pomocy 9.254 osobom.

Z zasobów magazynów interwencyjnych udzielono pomocy 1.177

osobom. Zarządy okręgowe współpracują z Wydziałami

Zarządzania Kryzysowego Urzędów

Wojewódzkich, a na poziomie Zarządu Głównego z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
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Ludności, Biurem ds.Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W 2008 r. kontynuowano wdrażanie systemu szkoleń pierwszej pomocy w PCK i dokumentów z nim
związanych na wszystkich poziomach organizacyjnych.

We wszystkich okręgach PCK działali

koordynatorzy pierwszej pomocy.
W 2008 r. Zarząd Główny PCK otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dotację na prowadzenie kursów dla
nauczycieli. W ramach tej dotacji zorganizowano 251 kursów (16 godzinny kurs podstawowy) przeszkolono
4.067 osób.
W związku z koniecznością szkolenia nowych instruktorów pierwszej pomocy zorganizowano dwa kursy
instruktorów - wykładowców, w których uczestniczyło w sumie 21 osób. Wszystkie osoby ukończyły kursy
z wynikiem pozytywnym. W następstwie przeszkolenia instruktorów-wykładowców zorganizowano kursy
instruktorów pierwszej pomocy w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach. Wzięło w nich udział łącznie 31
osób (egzamin zdało 27).

Na bieżąco prowadzono sprawy związane z przedłużaniem uprawnień

instruktorom pierwszej pomocy – w sumie, na wniosek zarządów okręgowych, przedłużono uprawnienia 33
osobom.

W ciągu roku została uzupełniona baza danych instruktorów pierwszej pomocy. Stworzono

kartotekę wszystkich instruktorów z informacjami dotyczącymi ich działalności od momentu zgłoszenia na
kurs instruktorów.
W 2008 r. Zarząd Główny PCK, uchwałą nr 203/2008 zatwierdził nowy regulamin Mistrzostw Pierwszej
Pomocy. Tak więc Mistrzostwa 2008 r. odbywały się zgodnie z nowym regulaminem. W etapie centralnym,
który organizował Lubuski Zarząd Okręgowy PCK wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie
okręgi. Wygrała drużyna z Okręgu Śląskiego PCK – Zespół Liceów w Czechowicach-Dziedzicach.. Drużyna
ta reprezentowała Polski Czerwony Krzyż w Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Liverpoolu,
w Anglii, w dniach 19-22 czerwca 2008 r., zajmując 22 miejsce (na 28 startujących zespołów).
W 2008 r. przeprowadzono w rejonach i okręgach ogółem:
1) 1.977 szkoleń I pomocy dla osób do 18 lat na których przeszkolono 44.966 osób,
2) 1.704 szkolenia I. pomocy dla osób do 18 lat na których przeszkolono 26.503 osoby
Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny włączył się w Europejską Kampanię Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego „Road Safety Campaign”.Celem kampanii jest uświadomienie zagrożenia wynikającego z
niewłaściwego zachowania się na drogach oraz przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Głównym partnerem projektu był TOYOTA Motor Polska. W ramach kampanii podejmowane były różne
działania, m.in. zorganizowano akcje „Ciśnienie pod kontrolą”. Odbyła się ona w dniach 13-17.10.2008 r. na
stacjach Statoil, gdzie pracownicy firmy MICHELIN sprawdzali ciśnienie w oponach samochodów
tankujących benzynę, a wolontariusze PCK dokonywali pomiaru ciśnienia tętniczego kierowców, zapraszali
na kursy I pomocy i proponowali karty I.C.E. Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci, z udziałem
Policji, gry, zabawy, pikniki rodzinne – w imprezach tych uczestniczyło ok. 17.000 osób. PCK wziął udział
w opracowaniu pakietu edukacyjnego, związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pierwszą pomocą,
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który testowano w Polsce od października 2007 r. do marca 2008 r., a następnie dostarczono zarządom
okręgowym PCK do wykorzystania.
IV 2.
W obszarze priorytetowym drugim Krajowy Zjazd wyznaczył 3 cele strategiczne:
1.

Poprawa sytuacji bytowej osób potrzebujących.

2.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup i jednostek.

3.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie.

Do podstawowych form aktywności Stowarzyszenia w tym zakresie należą opieka nad chorym w domu
sprawowana przez siostry PCK, pomoc sąsiedzka, dożywianie dzieci i dorosłych, pomoc socjalna
(wydawanie odzieży, zapomogi, zakup leków, wyprawek szkolnych, paczki żywnościowe, itp.).
W 2008 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu
-

prowadzono 125 punktów opieki, w których zatrudnionych było w ciągu roku 3.888 sióstr PCK ( 531
na umowy o pracę, 3.357 na umowy zlecenie ), sprawujące opiekę nad 13.876 chorymi w domu,

-

197 osób objęto pomocą sąsiedzką,

-

prowadzono 68 ośrodków opiekuńczych, z których w ciągu roku skorzystało 12.640osób,

-

598.418 osobom udzielono pomocy socjalnej - doraźnej, za kwotę ogólną – 5.882.806,25 zł

-

wydano 271.012 posiłków, dożywiano 8.506 osób. Pozyskano na ten cel w sumie 634.383,23 zł,
środki własne PCK – 104.628 zł.

Udzielanie pomocy ludziom potrzebującym wymagało ogromnego zaangażowania okręgów i rejonów w
pozyskiwanie środków na ten cel. W całym kraju organizowano tradycyjne kwesty uliczne oraz zbiórki
darów rzeczowych. W 2008 r.: pozyskano dary z zagranicy o łącznej wadze ponad 50 tys. kg i wartości
267.298 zł oraz dary krajowe o wadze 926.941 kg i wartości 4.361.072 zł.
Okazją do pozyskiwania środków finansowych i darów rzeczowych na cele pomocy socjalnej były
organizowane w całym kraju akcje takie jak: „Gorączka Złota”, „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla Żaka”,
„Kampania Walki z Głodem”, „Znicz”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Zarząd Główny PCK przeznaczył kwotę 185.153,96 zł pozyskaną w ramach „Sieci Partnerów PCK”(dzięki
firmom: Deutsche Bank BPC, 3M Poland Sp.z.o.o., KGHM Polska Miedź SA, Coca-Cola HBC i Polkomtel
S.A.)

na dofinansowanie dożywiania dzieci w czasie letniego wypoczynku organizowanego przez:

Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK, Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy PCK, Zarząd
Rejonowy PCK w Ostrowii Mazowieckiej, Zarząd Rejonowy PCK w Częstochowie, Wielkopolski Zarząd
Okręgowy PCK w Poznaniu, Małopolski Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie, Zarząd Rejonowy PCK w
Koszalinie, Zarząd Rejonowy PCK w Ciechanowie, Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie,
Zarząd Rejonowy PCK w Zgorzelcu, Lubelski Zarząd Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Lwówku
Śląskim, Zarząd Rejonowy PCK Płońsku oraz Zarząd Rejonowy PCK w Knurowie.
Ponadto rejony i okręgi otrzymywały dotacje i środki na programy socjalne finansowane przez urzędy
administracji państwowej i samorządy.
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Zarząd Główny PCK kontynuował pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy budowlanej
w Chorzowie. Wypłacono renty dla 15 dzieci na łączna kwotę 96.940 zł.

W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż realizował ogólnopolskie zadania publiczne z zakresu opieki i pomocy
socjalnej, finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia:
1. „Powrót osób bezdomnych do społeczności”- realizowany od 14 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. Łączna
kwota dofinansowania – 642.300 zł. (kwota całego projektu – 1.636.812,91 zł). Adresatami zadania były
osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością z 11 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego,
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, śląskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Udzielono pomocy ok. 11.550 osobom w różnym wieku, w
tym 1.106 osób objęto indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
2. Program pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży z programem wsparcia dla członków ich rodzin. Projekt realizowany był przez Małopolski
Zarząd Okręgowy PCK. W ramach programu zorganizowano w Mszanie Dolnej i Tyliczu turnusy dla
dzieci chorych z matkami, dzieci chorych z matkami i rodzeństwem oraz dla rodzeństwa dzieci chorych,
w sumie dla 53 uczestników. Łączna kwota programu 63.064,50 zł, kwota dofinansowania Ministerstwa
Zdrowia – 55.864,50 zł.

W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż kontynuował realizację programu

„Dostarczanie żywności dla

najuboższej ludności Unii Europejskiej ” (PEAD). Rozdysponowano wśród potrzebujących 3.772,744 ton
różnego rodzaju artykułów spożywczych (makaron, mąka, kasza, płatki, sery, mleko, dżemy, cukier) o
łącznej wartości 8.935.608 zł., z 22 magazynów na terenie całego kraju.

W czerwcu 2008 r. zakończono realizację trzyletniego programu @lterCamp. Od 1.01.-30.06.2008 r.
realizowane było Działanie III. Budżet tej części projektu wynosił 1.100.320 zł. W ramach tego działania:
1. Opracowano i wydano podręcznik dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych „Model działań prointegracyjnych wobec osób oczekujących na status uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem roli
mentora”. Podręcznik został zaprezentowany na konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie ZG
PCK 12 czerwca 2008 r.
2. Upowszechniano funkcje mentora w społecznościach lokalnych (wśród instytucji, których beneficjentami
są osoby ubiegające się o status uchodźcy oraz wśród społeczności uchodźczej) na przykładzie mentorów
narodowości czeczeńskiej.
3. Upowszechniano rozwiązania szkoleniowe ułatwiające zatrudnienie obcokrajowców na przykładzie
społeczności czeczeńskiej zatrudnianej w branży budowlanej.
4. Promowano rezultaty i doświadczenia uzyskane podczas realizacji programu, w tym za pośrednictwem
strony internetowej projektu @lterCamp.
5. Dokonano diagnozy potencjału pracodawców w zakresie integracji uchodźców.
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6/ Podjęto działania promujące wiedzę o integracji uchodźców skierowane do cudzoziemców, instytucji i
pracodawców.
Podczas realizacji Działania III osiągnięto wszystkie zamierzone cele. Partnerzy projektu (Związek
Harcerstwa Polskiego, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie
PROXENIA) na bieżąco wykonywali zaplanowane w harmonogramie zadania. ZHP nakręcił film o pracy z
uchodźcami przebywającymi w Ośrodku w Czerwonym Borze. Film ten przedstawia efekty pracy,
pozytywne wyniki partnerstwa w projekcie @lterCamp, szczególnie podkreśla znaczenie nowatorskiej
funkcji mentora, jako wyjątkowego tłumacza i łącznika między organami administracyjnymi, służbami
socjalnymi a osobami narodowości czeczeńskiej, ubiegającymi się o status uchodźcy w Polsce. Urząd ds.
Cudzoziemców

rozważa możliwość zatrudnienia mentorów w swoich strukturach, uznano także za

wskazane wprowadzenie zmian w prawie, które pozwalałyby na zatrudnianie mentorów w urzędach pracy i
ośrodkach pomocy społecznej. Instytut Polityki Społecznej UW

przygotował informatory dot.

cudzoziemców poszukujących ochrony dla cudzoziemców oraz pracowników instytucji zajmujących się
takimi sprawami, Przygotowano publikacje: książek „Czym chata bogata. Pomoc i wsparcie dla
cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce. Z badań społeczności lokalnych i instytucji publicznych”,
„W poszukiwaniu bezpiecznej przystani Czeczenii w Polsce” a także „Vademecum mentora uchodźców”,
multimedialnego

słownika

budowlanego

polsko-czeczeńsko-rosyjsko-angielskiego

oraz

rozmówek

czeczeńsko-polskich. Z okazji Dnia Uchodźcy zorganizowano w Warszawie wspólnie z ZTM hapenning w
tramwaju podczas którego prezentowano rezultaty Partnerstwa @lterCamp.
W trakcie realizacji projektu największym problemem było nieterminowe przekazywanie środków
finansowych przez Instytucję Zarządzającą.

Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie to działalność
statutowa prowadzona z największym natężeniem w środowisku dziecięco-młodzieżowym. W całym kraju,
w tym środowisku, zorganizowano 26.188 akcji promujących zdrowie i zdrowy styl życia ( konkursy,
szkolenia, pogadanki, prelekcje), w których wzięło udział 596.807 osób. Akcje te prowadzone były za
pośrednictwem klubów „Wiewiórka” i szkolnych kół PCK. W 2008 r. realizowane były następujące
programy dla dzieci i młodzieży oraz grup młodzieżowych PCK:
• „Superwiewiórka-przyjaciółka Kuby i Oli” – w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej,
• „Dbam o swoje zdrowie” – program dot. promocji zdrowego odżywiania się dla przedszkoli pierwszych
klas szkoły podstawowej,
• „Ratowniczek” – program nauki pierwszej pomocy dla klas I-II oraz IIIi IV szkoły podstawowej,
• ,”Nie bądź obojętny naucz się pierwszej pomocy” – pierwsza pomoc dla gimnazjalistów,
• „Droga do Sima” – program szkoleniowy przygotowujący liderów działalności młodzieżowej.
Polski Czerwony Krzyż otrzymał

z Ministerstwa Edukacji dotację, w wysokości 100.000 zł , na

wprowadzenie zaktualizowanego programu dla uczniów szkół podstawowych „Ratowniczek” W ramach
tych środków przetłumaczono program Austriackiego Czerwonego Krzyża pod nazwą „Helfi, hilft dir
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helfen” oraz przeprowadzono pilotaż w 12 szkołach na terenie kraju. W skład przetłumaczonego materiału
wchodzą poradnik metodyczny oraz zeszyt ćwiczeń. Zorganizowano również szkolenie w Centrum
Edukacyjno Treningowe PCK w Zgierzu, w trakcie którego 30 nauczycieli przeszło podstawowy kurs
pierwszej pomocy oraz 4 godzinne zajęcia z zakresu wdrażania programu.
Odbyła się XVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w której wzięło udział
łącznie, we wszystkich etapach (szkolnym, rejonowym i okręgowym) 35.201 uczniów z 1.499 szkół w
całym kraju. Realizatorami Olimpiady na szczeblach lokalnym i wojewódzkim byli opiekunowie szkolnych
kół PCK i pracownicy zarządów rejonowych i okręgowych. W realizacji zadania uczestniczyli także liczni
wolontariusze i wykwalifikowana kadra, legitymująca się bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie
promocji zdrowia, higieny, żywienia i innych zagadnień związanych z tematyką Olimpiady. Etap centralny
Olimpiady, nad którym patronat honorowy objęły Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej, odbył się w
dniach 27-29 maja 2008 r. Uczestniczyło w nim 31 osób. Zorganizowanie tego etapu było możliwe dzieki
sponsorom: TOYOTA Motor Poland, GlaxoSmithKline, European Red Cross Road Safty Campaning
RC/EU Office-BRD.
W lipcu 2008 r. Zarząd Główny zatwierdził uchwałą nr 242/08 regulamin Olimpiady uwzględniający zmiany
zgłoszone przez organizatorów poszczególnych etapów. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia wykazu
literatury, z której uczniowie powinni korzystać w trakcie przygotowywania się do Olimpiady oraz trybu
odwoławczego od decyzji komisji oceniającej. Nad XVII edycją Olimpiady, w roku szkolnym 2008/2009
patronat honorowy przyjęli: Minister Edukacji, Minister Zdrowia, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Kuratorzy Oświaty. Dzięki współpracy z Kuratoriami, na ich stronach internetowych ukazała się informacja
o Olimpiadzie (w dziale „Olimpiady, konkursy”), co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania ze
strony nauczycieli. Do końca 2008 r. w całej Polsce zakończyły się etapy rejonowe Olimpiady.
W 2008 r. prowadzono akcje uświadamiające dotyczące problematyki HIV/AIDS. W sumie przeprowadzono
2.634 szkolenia w środowisku dziecięco-młodzieżowym oraz 255 wśród dorosłych.
W okresie wrzesień-grudzień 2008 r. biuro ZG PCK wspólnie z Krajową Radą Młodzieżową PCK
realizowało projekt współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia ph. ”Dbam o swoje zdrowie”. Celem
programu jest wzmocnienie procesu edukacji i wychowania dzieci poprzez kampanię informacyjną oraz
promocję działań związanych z właściwym odżywianiem się, zdrowym stylem życia oraz aktywnym
spędzaniem czasu wolnego. Program skierowano do 300 nauczycieli z województw: opolskiego, lubelskiego
i warmińsko-mazurskiego. Ich zadaniem było przeszkolenie 7.500 dzieci. Opracowano i wydano poradnik
edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a także plakaty, dyplomy i tablice
edukacyjne z piramidą zdrowego żywienia.
W ramach działań prozdrowotnych opracowano program „Moja pierwsza wizyta u ginekologa”- profilaktyka
HPV. Celem programu jest przeprowadzenie zajęć dla uczennic szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
z zakresu wiedzy na temat badań cytologicznych, profilaktyki HPV oraz zachęcenie młodych dziewczyn do
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systematycznych wizyt u ginekologa. Sponsorem projektu jest firma GaxoSmithKline, objęto nim 83 szkoły
w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie.
W 2008 r. została zrealizowana faza pilotażowa oraz rozpoczęta faza główna projektu „Okno na Świat”
realizowanego przy współpracy Duńskiego Czerwonego Krzyża za środki Fundacji Velux. Budżet programu
wynosi 915.505 EUR. Podczas fazy pilotażowej na terenie województwa lubelskiego utworzono 10 świetlic
środowiskowych, prowadzonych przez PCK przy wsparciu władz lokalnych. Do każdej ze świetlic
uczęszczało 30 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 2 wychowawców oraz 4-8 wolontariuszy.
Zorganizowano także letni wypoczynek dla 177 dzieci oraz przeprowadzono szkolenie 40 wolontariuszy. Od
września 2008 r. realizowana jest faza programowa. Zorganizowano kolejnych 10 świetlic. W sumie do 20
świetlic uczęszcza 600 dzieci. W ramach programu działa 60 wolontariuszy specjalnie przeszkolonych do
pracy z dziećmi. Ponadto w związku z realizacja projektu „Okno na Świat” odbyły się 3 spotkania Komitetu
Monitorującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej
oraz beneficjenci programu i przedstawiciele PCK. Po zakończeniu fazy pilotażowej w okresie od 19
listopada do 5 grudnia odbył się audyt projektu przez niezależna firmę audytorską. W trakcie realizacji
programu odbywały się spotkania międzynarodowe:
28-30 stycznia 2008 r. – w sprawie podpisania umowy,
4-9 maja 2008 r. - badanie wstępne projektu prowadzone przez przedstawiciela Referencyjnego Centrum ds.
Wsparcia psychologicznego przy Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża

i Czerwonego

Półksiężyca,
22-25 czerwca 2008 r. – wizyta monitorująca przedstawiciela Duńskiego Czerwonego Krzyża.
8-11 września 2008 r. – wizyta monitorująca księgowej Duńskiego Czerwonego Krzyża,
24-28 września 2008 r. – wizyta monitorująca przedstawiciela Duńskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie i
Mszanie Dolnej,
15-16 grudnia 2008 r. – wizyta przedstawicieli Duńskiego Czerwonego Krzyża oraz konsultanta Fundacji
Velux, który sporządził raport o realizacji projektu przez PCK.
Bardzo ważnym elementem pracy w środowisku dziecięco-młodzieżowym i oddziaływania wychowawczego
są różne formy wypoczynku organizowane dla dzieci i młodzieży, najczęściej z rodzin najuboższych.
Każdego roku największy zasięg ma akcja letnia. W 2008 r. w sumie w 88 różnych formach wypoczynku
letniego organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż uczestniczyło 4.334 dzieci i młodzieży.
Oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przygotowana przez nasze Stowarzyszenie jest bardzo
interesująca i konkurencyjna. W czasie wakacji zapewniamy nie tylko atrakcyjne miejsca wypoczynku, ale
bogaty program turystyczno-edukacyjny. Koloniści i obozowicze uczestniczą w zajęciach integracyjnych,
sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, ale także uczą się radzić sobie ze stresem oraz udzielania pierwszej
pomocy.
Zorganizowano także 2 ogólnopolskie obozy młodzieżowe. Pierwszy od 28.07 do 6.08.2008 r. w Sulejowie
dla Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (animatorów społecznych-liderów), w którym wzięło
udział 33 uczestników z 11 okręgów. Celem obozu było przeszkolenie i zmotywowanie liderów ruchu
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młodzieżowego PCK, którzy mają już doświadczenie w pracy w środowisku dzieci i młodzieży oraz
wzmocnienie działalności młodzieżowej w rejonach PCK.
Z kolei od 8-25 sierpnia 2008 r. zorganizowano w Wiśle ogólnopolski obóz dla Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych PCK, którego celem było wyszkolenie nowych kadr ruchu młodzieżowego PCK. Wzięło w
nim udział 55 osób reprezentujących 13 okręgów.
Ponadto przedstawiciele młodzieży PCK z różnych okręgów uczestniczyli w międzynarodowych obozach
letnich oraz spotkaniach zorganizowanych w:
1. Austrii – obóz międzynarodowy – reprezentanci Okręgów: Łódzkiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego
(3 osoby),
2. Czechach - obóz „Crossroads 2008” - 6 osób – reprezentanci Okręgów: Wielkopolskiego, KujawskoPomorskiego i Lubelskiego,
3. Chorwacji – ECM 2008 – wybory władz Młodzieżowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
- udział członka Krajowej Rady Młodzieżowej.
4. Chorwacji – szkolenie „Poszanowanie równości i przeciwdziałania dyskryminacji” zorganizowane przez
Biuro Unii Europejskiej, uczestniczyła przedstawicielka Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK.
5. Brukseli – Międzynarodowe Forum poświęcone zdrowiu organizowane przez Komisję Europejską.
W 2008 r. odbyły się 3 posiedzenia Krajowej Rady Młodzieżowej. Podjęto działania mające na celu dotarcie
do wszystkich jednostek podstawowych Ruchu Młodzieżowego PCK, w szczególności do grup SIM.
Kontynuowano realizację programów dla środowiska dziecięco-młodzieżowego. Opracowano i uzupełniono
materiały dla Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w tym wytyczne dotyczące szkoleń dla grup
młodzieżowych i odbywania staży przez

kandydatów na Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

Opracowano także propozycje dotyczące obchodów 90 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Zdecydowano
także o włączeniu się w 2009 r. do kampanii Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca pod hasłem „Our world. Your move” oraz, że wszystkie działania młodzieżowe

będą

sygnowane tym hasłem. W 2008 r. obchodziliśmy 45 lecie grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
PCK. Z tej okazji zorganizowano spotkanie wielopokoleniowe dla byłych i obecnych członków grup SIM.

Jedną z najważniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja
honorowego krwiodawstwa. W 2008 r. obchodziliśmy 50 lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Honorowego
Krwiodawstwa w Wąsoszach k/Konina (maj 2008 r.). Jubileuszowy charakter nadano też ogólnopolskim
rajdom „Czerwona Róża” w okręgu małopolskim oraz rajd samochodowy w Sławie (okręg lubuski).
Głównym akcentem obchodów 50 lecia był VIII Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK
zorganizowany przez Zarząd Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK w Bielsku-Białej. Bardzo ważnym
elementem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym
honorowym dawcom krwi w Warszawie, w Belwederze a także spotkania w Senacie.
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Z okazji 50 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd Główny wydał medal okolicznościowy,
sfinansowany ze środków własnych okręgów, rejonów, klubów Honorowych Dawców Krwi oraz sponsorów.
Medalem wyróżniono 4.173 osoby i instytucje.
W 2008 r. działały 1.364 kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające 22.813 członków PCK i
blisko 117.000 wolontariuszy, którzy oddali 159.444 litry krwi. Dzięki działaniom promocyjnym Polski
Czerwony Krzyż pozyskał 43.929 dawców pierwszorazowych, organizując 1.946 akcji poboru krwi.
Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do połowy sierpnia) ze
środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 17,10 %
wkładu środków własnych.
W 2008 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. „Strażacy w honorowym krwiodawstwie. Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” – III edycja wspólnego
projektu PCK, Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego
strażacy zorganizowali 825 akcji oddając łącznie 3.876 litrów krwi. Dodatkowo osoby zachęcone przez
strażaków oddały 1.880 litrów krwi.
2.

V edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w efekcie której 35.467 uczniów i
6.855 studentów oddało 21.337 litrów krwi. Z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się
VI edycja konkursu, do której zgłosiło się 586 szkół i 44 uczelnie wyższe. Do grudnia 2008 r. 18.784
uczniów oddało 8.526 litrów krwi i 4.513 studentów - 2.069 litrów krwi

W ramach zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od sierpnia do grudnia
2008 r. odbyło się 896 akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z pobieraniem krwi, w których wzięło
udział 28.859 honorowych krwiodawców. W ramach tych akcji pozyskano 12.947 litrów krwi.
Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupa Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche
przeprowadził ogólnopolska akcje „Zbieramy krew dla Polski”. W ciągu 7 miesięcy zorganizowano 83 akcje
poboru krwi przy sklepach, w trakcie których od 2.658 dawców pobrano 1.200 litrów krwi.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a także

z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic,

Poznania,

Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie przystanku „Woodstock” w Kostrzynie n/Odrą.
Pozyskano 673,65 l krwi od 1.417 dawców.
Kontynuowano

współpracę z Zarządem Spółki „Tramwaje Warszawskie” w ramach której Spółka

udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na 6 wagonach tramwajowych, na których umieszczone są
motywy promujące honorowe krwiodawstwo.
W ramach realizacja zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 w związku z art.
6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi – nadawania tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi”, w 2008 r. nadano i wręczono 14.648 odznak.
Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
-

241 odznaczeniami państwowymi,

-

610 odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
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-

41 „Kryształowym Sercem”.

IV 3.
W obszarze priorytetowym trzecim, Krajowy Zjazd PCK nakreślił następujące cele strategiczne:
1.

Kształtowanie postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką i poszanowania ludzkiej
godności.

2.

Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie.

3.

Upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca oraz międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Działalność w zakresie kształtowania postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzka i
poszanowania ludzkiej godności prowadzone są bardzo szeroko w środowisku dziecięco-młodzieżowym. W
2008 r. w całym kraju działało 4.611 kół szkolnych, akademickich, Grup Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych zrzeszających 84.971 członków, z którymi współpracowało 67.467 wolontariuszy a także
1593 Kluby „Wiewiórka” zrzeszające 48.160 członków. Projekty realizowane w tej grupie członków i
wolontariuszy PCK

dotyczyły sfery socjalnej, zdrowego odżywiania, stylu życia, przeciwdziałania

patologiom, pierwszej pomocy, szeroko pojętego bezpieczeństwa a także umiejętności funkcjonowania w
środowisku i rozwoju dzieci i młodzieży. Okręgi i rejony prowadziły świetlice środowiskowe. Dzieci i
młodzież bardzo licznie uczestniczyły w takich akcjach jak „Gorączka Złota”, „Wyprawka dla Żaka”,
„Wielkanoc z PCK”, czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Akcje te uczą wrażliwości na potrzeby innych,
efektywnej pomocy, zasad życia społecznego, umacniają poczucie własnej wartości i dają satysfakcję z
bycia potrzebnym, eliminując nudę i brak zainteresowań. Przykładem może tu być młodzież brzeska, która
zorganizowała koncert charytatywny na rzecz osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Błotnicy
Strzeleckiej, czy zorganizowanie przez Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Oleśna akcji
zbiórki funduszy na operację dla nienarodzonego dziecka u którego stwierdzono wadę kardiologiczną. Z
kolei akcja „Uśmiechnij się z PCK”, realizowana w kilku okręgach ma na celu wskazanie młodym ludziom
jak ważne jest pozytywne nastawienie do świata i jak wiele w życiu może zależeć od serdecznego uśmiechu.
Podczas warsztatów prowadzonych przez pedagogów i wychowawców uczestnicy mogli przekonać się jak
ważną rolę w zwalczaniu napięć, agresji i stresu odgrywa życzliwość i uśmiech. Organizowane były także
imprezy integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK
realizował pilotażowy program warsztatów umiejętności praktycznych i społecznych dla kobiet z
niepełnosprawnością intelektualną wychowujących dzieci oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej osób
niepełnosprawnych.
Popularyzacja Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu i wartości humanitarnych jest stałym
elementem działalności wszystkich struktur Stowarzyszenia. Bardzo ważne są działania na rzecz ochrony
znaku i upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego.
W 2008 r. poza tradycyjnymi już działaniami takimi jak Polska Szkoła Prawa Humanitarnego (XII edycja
odbyła się w Radziejowicach, 6-11.04.2008 r r,), XXVI Warszawska Szkoła Letnia Międzynarodowego
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Prawa Humanitarnego w Mądralinie (30.06-10. 07. 2008 r.). czy konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka,
(organizowany po raz dwunasty, na najlepsze prace dyplomowe o tematyce czerwonokrzyskiej)
podejmowane były inne bardzo ważne i interesujące działania. Prowadzono kampaniię „Położyć kres erze
min i broni kasetowej”, w ramach której zorganizowano w Warszawie wystawę „Miss Landmine”,
uruchomiono stronę internetową kampanii (www.stop-minom.pck.org.pl – na której odwiedzający mogli
podpisać się pod specjalna petycją do premiera. Odbyły się także ważne wizyty – księcia Jordanii Mirela Bin
Raad Al Husseina w Polsce (spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony
Narodowej) w sprawie jak najszybszej ratyfikacji przez Polskę Konwencji Ottawskiej, ekipy Ban Bus'a oraz
towarzyszących mu gości honorowych – ofiary broni kasetowej z Serbii i ofiary miny przeciwpiechotnej z
Afganistanu. Zorganizowano także akcję „Świąteczna Bombka Kasetowa” w ramach której pracownicy
Ośrodka Upowszechniania wraz z wolontariuszami Amnesty International przygotowali oraz przekazali
parlamentarzystom

i

przedstawicielom

kluczowych

instytucji

państwowych

specjalną

ulotkę

przypominającą kształtem broń kasetową. Akcja odbyła się 3 grudnia, tj. w dniu kiedy miało miejsce
podpisanie w Oslo nowego traktatu zakazującego broni kasetowej. Ponadto 16-17 grudnia 2008 r. odbyło się
na Uniwersytecie Warszawskim Seminarium eksperckie dla sędziów i prokuratorów poświecone
implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce, w szczególności zagadnień odnoszących
się do wszczynania i prowadzenia postępowania w związku z poważnymi naruszeniami międzynarodowego
prawa humanitarnego. Nacisk merytoryczny spotkania położony był przede wszystkim na wymiar
praktyczny problemów wynikających z tej implementacji oraz na wymianę doświadczeń między ekspertami
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża a przedstawicielami polskich instytucji (Ministerstwa
Sprawiedliwości, Naczelnej Prokuratury Wojskowej czy też Centrum Szkolenia Sędziów i Prokuratorów).
W listopadzie 2008 r. w siedzibie ZG PCK odbyło się seminarium nt. ochrony znaku dla pracowników
zarządów okręgowych PCK. W ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej zorganizowano, w
dniach 9-10 października, w Domu Żołnierza Polskiego w Warszawie zajęcia z wiedzy nt.
Międzynarodowego

Ruchu

Czerwonego

Krzyża

i

Czerwonego

Półksiężyca,

ochrony

znaku,

Międzynarodowego Trybunału Karnego i odpowiedzialności jednostki za zbrodnie wojenne oraz misji i
działalności PCK dla oficerów i podoficerów Wojska Polskiego.
Pracownicy Ośrodka Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego uczestniczyli w innych
ważnych wydarzeniach takich jak:
Program Intensywny NOHA na Uniwersytecie Warszawskim z wykładem dot. Code of Conduct oraz
zajęciami dot. min przeciwpiechotnych i broni kasetowej. Uczestnikami IP NOHA byli studencie kierunków
humanistycznych ze specjalnością w zakresie pomocy humanitarnej z ośrodków uniwersyteckich z różnych
regionów świata. Ponadto wygłoszono wykład dotyczący Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcami
byli studenci krajowi i zagraniczni uczestniczący w zajęciach z mph prowadzonych na Wydziale. Z kolei
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował, w listopadzie 2008 r.
konferencję „Ku humanitaryzacji wojny – zakaz używania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej” W
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trakcie konferencji zaprezentowano film Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża „Time to act”, a
impreza towarzyszącą było otwarcie wystawy „Miss Landmine” oraz wystąpienie ekipy Ben Busa.
Na XII Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie wpłynęło
6 prac – 1 licencjacka, 4 magisterskie i 1 doktorska.
Odbyły się 3 (wyjazdowe) posiedzenia Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego. Komisja ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża opiniowała wnioski o zgodę na użycie
znaku, podejmowała interwencje w przypadkach nadużyć o zasięgu ogólnokrajowym zwłaszcza w mediach,
nawiązano także współpracę z Urzędem Patentowym RP – Urząd rozpoczął proces konsultowania z PCK
zgłaszanych do rejestracji znaków towarowych, w których zawarte są elementy czerwonego krzyża.
Działalność Ośrodka Upowszechniania dofinansowana była ze środków Delegatury Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża w Budapeszcie (24.086 CHF i 2340 EUR) Banku Pocztowego oraz Ambasad
Kanady i Norwegii (40.120 zł).
Okręgi i rejony organizowały konkursy wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, prowadziły pogadanki o ochronie znaku, konwencjach
genewskich, skutkach wojen i katastrof, działalności humanitarnej Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i
Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla przykładu w Bydgoszczy, na Starym Rynku zorganizowano wystawę
„Położyć kres erze min”, wojewódzki konkurs wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, w
którym uczestniczyło 100 uczniów a także przeszkolono 22 nauczycieli do wdrażania programu
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”. W Toruniu zorganizowano konkurs pt. „Poznajemy Międzynarodowe
Prawo Humanitarne” dla 270 uczniów szkół ponad gimnazjalnych, a Zarząd Rejonowy we Włocławku
zorganizował między innymi, również pod hasłem „Poznajemy Międzynarodowe Prawo Humanitarne”
szkolenie dla 100 nauczycieli i pedagogów. Zarząd Rejonowy w Chełmie przeprowadził cykl prelekcji na
temat „Konwencje Genewskie a ochrona jeńców” dla ok. 1022 młodzieży, Zarząd Rejonowy PCK w
Kraśniku konkurs na gazetkę szkolną – „Międzynarodowe Prawo Humanitarne - kryzys na świecie”.
Małopolski Zarząd Okręgowy PCK zorganizował IV edycję konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie
humanitarnym, szkolenie „Odkrywamy Prawo Humanitarne” (na terenie Powiatu Ziemskiego w Tarnowie),
wystawę „Miss Landmine”, panel „Kres ery min przeciwpiechotnych i broni kasetowej – czy Polska jest
gotowa” oraz polsko-ukraiński obóz szkoleniowy „Odkrywamy prawo humanitarne”. Zachodniopomorski
Zarząd Okręgowy PCK zorganizował po raz dwunasty konkurs upowszechniania międzynarodowego prawa
humanitarnego dla szkół ponad gimnazjalnych, Zarząd Rejonowy PCK w Koszalinie kontynuował program
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”- realizowany był w 23 szkołach.
IV 4.
W obszarze priorytetowym 4 Krajowy Zjazd wyznaczył następujące cele strategiczne:
1.

Usprawnienie struktury organizacyjnej PCK.

2.

Zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działalności PCK.

3.

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój.

4.

Poprawa wizerunku PCK jako organizacji nowoczesnej, skutecznej i wiarygodnej.
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Realizacja priorytetu 4 zależna jest w dużym stopniu od zmian w statucie PCK. W czerwcu 2006 r. Krajowa
Rada Reprezentantów PCK powołała Komisję Statutową. Komisja ustaliła harmonogram prac i zakres zmian
w nowelizowanym statucie, uwzględniając wnioski zgłoszone na Krajowym Zjeździe PCK oraz uwagi
Komisji Wspólnej ds. statutów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Federacji.
Przygotowanie propozycji zmian w statucie było bardzo trudnym zadaniem mimo, że dla usprawnienia prac
nad projektem Komisja

wyłoniła spośród siebie zespół roboczy. Zespół odbył w 2008 r. 6 zebrań,

przygotował kilka projektów, ostateczny przyjęty przez Zarząd Główny PCK pod koniec 2008 r. Projekt ten
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca został przekazany do opinii Komisji Wspólnej ds. statutów MKCK i Federacji.
Podejmowane były działania usprawniające funkcjonowanie PCK. W ciągu dwóch lat od podjęcia przez
Zarząd Główny uchwały nr 54/06 w sprawie zaleceń organizacyjnych określających sposoby rozwiązywania
i likwidowania nieprawidłowości statutowych dot. członkostwa zwyczajnego, jednostek podstawowych i
struktur rejonowych trwało porządkowanie sytuacji. W efekcie tych działań w rejonach, które nie spełniały
wymogów ww. uchwały powołane zostały delegatury/placówki, których zadaniem jest koordynacja
działalności istniejących na tych terenach jednostek podstawowych.

Mimo, iż zmniejszyła się liczba

rejonów to w dalszym ciągu, na koniec 2008 r. 48 wymaga decyzji co do dalszego ich funkcjonowania..
Okazją do ostatecznego zakończenia procesu porządkowania struktur będzie z pewnością kampania
sprawozdawczo-wyborcza w 2009 r.
W 2008 r. udało się ostatecznie doprowadzić do wdrożenia programu finansowo-księgowego CDNOPTIMA
we wszystkich okręgach i ZG PCK. Zorganizowano także szkolenie dla głównych księgowych.
Ogromną rolę w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, pozyskiwaniu funduszy na działalność odgrywa jego
wizerunek. Jednym z elementów kreowania wizerunku jest promocja działań. Okręgi i rejony nagłaśniają
podejmowane przez siebie przedsięwzięcia. Okazją do tego są tradycyjne akcje takie jak „Gorączka Złota”,
„Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla Żaka” czy „Dzień Walki z Głodem” a także festyny, pikniki rodzinne,
akcje poboru krwi itd.

Należy podkreślić, że jednostki terenowe PCK nawiązują bardzo dobre relacje z

mediami, które owocują licznymi relacjami w telewizji lokalnej, czy artykułami prasowymi dotyczącymi
podejmowanych przez nie działań. Dział Promocji i Pozyskiwania Dochodów Zarządu Głównego PCK w
2008 r. prowadził następujące akcje i kampanie:
1. Kampania 1 % pod hasłem „Twój 1 % daje 100 %”.
Od marca do kwietnia zachęcano podatników do przekazania 1 % na działania statutowe Stowarzyszenia ,
w tym przede wszystkim na kompleksową pomoc dla dzieci potrzebujących pomocy. W sumie dzięki
wysiłkom wszystkich pracowników i działaczy na konto Polskiego Czerwonego Krzyża wpłynęło ponad
790 tysięcy złotych.
2. Kampania „Karta I.C.E - w nagłym wypadku”
Trwała od 15 września do 15 listopada 2008 r. Na łamach „Gazety Prawnej” oraz tygodnika „Auto Świat”
czytelnicy mogli dowiedzieć się do czego służy karta I.C.E, gdzie można ją kupić i w jaki sposób może
pomóc w nagłym wypadku. W dniach 27 października do 15 listopada 2008 r. Programy I i III Polskiego
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Radia emitowały codziennie spot informujący o akcji Polskiego Czerwonego Krzyża. Spot ten był
emitowany również w wielu rozgłośniach regionalnych. Ponadto na stronie Wirtualnej Polski prowadzona
były dwie kampanie banerowe (każda tydzień, w sumie 200 tys. odsłon). Zakłady Transportu Miejskiego
w Warszawie udostępniły Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi miejsca do ekspozycji 5 tys. plakatów i
dystrybucji 50 tys. ulotek w autobusach komunikacji miejskiej, SKM i na stacjach metra. W sumie, w
2008 r. sprzedano 21.365 kart drukowanych i 1.461 do samodzielnego wypełnienia.
3. Kampania „Stop malarii”.
Celem kampanii jest pozyskanie środków na przeciwdziałanie malarii oraz uświadomienie społeczeństwu
polskiemu skali i wagi problemu. Ponad milion obywateli naszego kraju wyjeżdża rocznie w rejony
występowania malarii . Ich wiedza na ten temat jest zazwyczaj szczątkowa. Nie zdają sobie sprawy z tego
jak ważna jest profilaktyka przy podróżach na tereny endemicznego występowania malarii oraz że
oprócz umierających na malarię w Afryce, są też tacy jak oni – nieświadomi ludzie podróżujący w
rejony zagrożone bez jakiejkolwiek ochrony. Polski Czerwony Krzyż będzie pozyskiwał środki na zakup
i dystrybucję 10.0000 trwałych moskitier oraz promocję ich użycia szczególnie dla ochrony kobiet w
ciąży i małych dzieci w Afryce. Kampania rozpoczęła się 12 maja 2008 r. konferencją prasową w
Łazienkach Królewskich w Warszawie. Powstała też strona internetowa www.stopmalarii.pl na której
udostępnione są porady dotyczące bezpiecznych wyjazdów oraz wpłacić on-line dowolną kwotę na zakup
moskitier dla dzieci w Afryce. Wystarczy 20 zł, aby zapewnić moskitierę chroniącą przed owadami
przenoszącymi malarię i uratować jedno życie. Ambasadorka kampanii jest znana podróżniczka Beata
Pawlikowska, a Ambasadorem Honorowym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.
Partnerami medialnymi Kampanii są: National Geographic, Traveler, Radio Zet, Onet.pl, Ravel Chanel
TV natomiast partnerem strategicznym firma GlaxoSmithKline.
W Dniu Walki z Głodem – 16 października 2008 r. – w świetlicy środowiskowej „Dziadka Lisieckiego” na
Mokotowie w Warszawie znany kucharz Pascal Brodnicki prezentował przykłady zdrowego żywienia,
gotując posiłki z grupą młodych zwycięzców konkursu plastycznego na temat zdrowego jedzenia. Pascal
uczył dzieci kroić, gotować i tłumaczył jak ważne jest korzystanie z warzyw sezonowych oraz jedzenia
zdrowych, własnoręcznie przygotowanych posiłków, zamiast chipsów i batoników. Relacje pokazywane
były w programie „Dzień Dobry TVN”.
W styczniu 2008 r. we współpracy z firmą DPD Polska zorganizowano III finał akcji „Noworoczna paczka”
W ramach tej akcji przygotowano 2000 paczek dla dzieci, które zostały dostarczone przez kurierów DPD do
świetlic, szkół i placówek PCK świadczących pomoc dzieciom.
W

2008

r.

dzięki

firmie

Atom

(nieodpłatne

zaprojektowanie

i

zbudowanie

strony)

powstała nowa strona internetowa Polskiego Czerwonego Krzyża, która spotkała się z bardzo pozytywnym
odbiorem, odnotowano 120.000 odwiedzin miesięcznie. Zmodyfikowany został system wpłat on-line na cele
statutowe, możliwe jest także wnoszenie w ten sposób opłat za artykuły zamówione w e-sklepie. Dzięki
staraniom Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów ZG PCK, który pozyskał grant z Microsoft 8
zarządów okręgowych zostało zaopatrzone w najnowsze oprogramowanie wartości 47.000 USD.
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Warto podkreślić, że bardzo poprawiło się wyposażenie, szczególnie rejonów, w sprzęt komputerowy i
dostęp do internetu, co znacznie ułatwia komunikację wewnątrz Stowarzyszenia.

IV 5. Współpraca międzynarodowa.
W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż prowadził intensywną współpracę międzynarodową. Polegała ona na
udziale przedstawicieli Stowarzyszenia w różnych ważnych spotkaniach za granicą jak i na wizytach
przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Federacji i stowarzyszeń krajowych w
Polsce. Przedstawiciele PCK odbyli 19 delegacji zagranicznych między innymi w sprawach Europejskiej
Kampanii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pozyskiwania dochodów,

mechanizmu wspólnotowego

reagowania na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof, programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne”,
współpracy biur informacji i poszukiwań

a także realizacji wspólnych projektów międzynarodowych.

Bardzo ważnym wydarzeniem była wspomniana wcześniej wizyta Pana Jacob'a Kellenberger'a – Prezydenta
MKCK a także spotkanie z Panem Bekele Galeta – Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Federacji
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To ostatnie miało miejsce w grudniu 2008 r. przy okazji
szczytu klimatycznego w Poznaniu. Omówiono sprawy wspólne dla Federacji i PCK związane między
innymi z trudnościami jakie ma nasze Stowarzyszenie z regulowaniem składki, realizacją projektów pomocy
rozwojowej innym stowarzyszeniom krajowym, uzgodniono, że w miarę posiadanych środków, wybrani
przedstawiciele PCK będą mogli odbywać wizyty studyjne oraz kilkumiesięczne staże w placówkach
Federacji. Pan Jacob Kellenberger spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego PCK i pracownikami
biura. Wiele uwagi poświęcił działalności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań. Zapoznał się z
oryginalną dokumentacją Biura z okresu II wojny światowej. W trakcie tej wizyty poruszono także kwestię
współpracy pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem a Centralną Agencją Poszukiwań i Archiwum
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
W 2008 r. Polski Czerwony Krzyż włączył się w akcje pomocy humanitarnej poszkodowanym w wyniku
cyklonu w Birmie, trzęsienia ziemi w Chinach a także konfliktu zbrojnego na Kaukazie. Realizował także
program pomocy rozwojowej w Azerbejdżanie, finansowany ze środków uzyskanych z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Innym projektem pomocy rozwojowej realizowanym w ramach dotacji MSZ był program
„Polska-Ukraina-razem ku wspólnej przyszłości”. Celem strategicznym projektu było wsparcie
społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy poprzez wzmocnienie Ukraińskiego Czerwonego Krzyża – Obwód
Zakarpacki – w zakresie organizacji wolontariatu związanego z opieką paliatywną i międzynarodowym
prawem humanitarnym. Program opracował i realizował Małopolski Zarząd Okręgowy PCK.
Rozpoczęto realizację wspólnego projektu z Austriackim, Brytyjskim i Niemieckim Czerwonym Krzyżem w
dziedzinie klęsk i katastrof. Projekt ten będzie polegał na stworzeniu bazy danych wolontariuszy, którzy
będą wspomagali stowarzyszenie w sytuacjach nadzwyczajnych. Polski Czerwony Krzyż włączył się w
akcję MKCK i UEFA „Strzelaj gole dla Czerwonego Krzyża, której celem była pomoc ofiarom min w
Afganistanie. Przystąpił także do tzw. Sieci Partnerskiej (Peer Group Network). Jej celem ogólnym jest
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ułatwienie i wsparcie aktywnego i skoordynowanego działania Czerwonego Krzyża na poziomie Unii
Europejskiej, a także połączenie specjalistów działających w stowarzyszeniach krajowych zajmujących się
głównie kwestiami wewnątrz-wspólnotowymi. „Sieć Partnerska” ma za zadanie działać jako centrala dla
specjalistów zajmujących się działalnością związaną z Unią. Do zadań „Sieci” należy: dzielenie się
informacją i wymiana pomysłów, wsparcie dla szkoleń oraz udzielanie wskazówek, określanie działań i
dobrych praktyk w oparciu o doświadczenie i ekspertyzę oraz partnerstwo między bardziej i mniej
doświadczonymi specjalistami.
Współpracę międzynarodową prowadziły także niektóre okręgi i rejony. Zarząd Miejski w Krakowie z
Węgierskim Czerwonym Krzyżem w Budapeszcie i Chorwackim Czerwonym Krzyżem w Rijece, ZR PCK
Gorlice z Zarządem Regionalnym Słowackiego Czerwonego Krzyża w Brajewie i Klubem HDK Grupa
Donatrio Fratrem di Bozzano we Włoszech, Małopolski Zarząd Okręgowy PCK z Niemieckim Czerwonym
Krzyżem w Turyngi i Ukraińskim CK we Lwowie, Zarząd Rejonowy PCK w Otwocku z Niemieckim
Czerwonym Krzyżem w Lenesdadt, Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK z Niemieckim Czerwonym
Krzyżem – Związek Powiatowy w Schonebeck Oddział Zapobiegania Katastrof, Ukraińskim Czerwonym
Krzyżem we Lwowie i Jaworowie oraz Słowackim Czerwonym Krzyżem, Zarząd Rejonowy PCK w
Sandomierzu z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Emmendingen, Warmińsko-Mazurski Zarząd
Okręgowy PCK w Olsztynie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem- Mecklenburg Vorpommera,
Wielkopolski Zarząd Okregowy PCK z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Zwickau, Zarząd Rejonowy
PCK w Wałczu z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Werne, Zarząd Rejonowy PCK w Gryfinie z
Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Schwedt, Zarząd Rejonowy PCK w Koszalinie z Fundacją Karla
Martina Fossdala, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie z Duńską Agencją Zarządzania
Kryzysowego Bornholm.

IV 6. Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża.
Biuro Informacji i Poszukiwań w 2008 r. nadal wykonywało swoje podstawowe zadania na rzecz ofiar II
wojny światowej, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz prowadziło poszukiwania ze względów
humanitarnych osób, z którymi został nagle utracony kontakt z nieznanych powodów. Wystawiane były
zaświadczenia na podstawie archiwalnych dokumentów Biura oraz dokumentów uzyskiwanych w wyniku
podjętych starań. Prowadzono poszukiwania mogił wojennych oraz przekazywano mesaże (wiadomości
ściśle rodzinne do krajów objętych współczesnymi konfliktami zbrojnymi) za pośrednictwem
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
W 2008 r. do Biura wpłynęły pisma z kraju i z zagranicy dotyczące 13.518 osób, załatwiono 10.715
indywidualnych spraw, zarejestrowano 613 nowych, imiennych dokumentów uzyskanych z archiwów
krajowych i zagranicznych. Ponadto wprowadzono do bazy danych 4.930 oryginalnych, imiennych
dokumentów dot. ofiar wojny, zeskanowano 4.930 oryginalnych dokumentów, wprowadzono do bazy
danych 12.168 kart z kartoteki terenowej, według miejsc uwięzienia, straceń, położenia mogił wojennych,
ekshumacji, przyjęto w Biurze 10.371 interesantów.
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W 2008 r. kontynuowana była ekshumacja zwłok żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny
światowej na terytorium Polski. Ekshumowano szczątki ponad 4.000 żołnierzy.

W ekshumacjach

uczestniczyli pracownicy zarządów okręgowych sporządzając odpowiednie protokoły.
Przedstawiciele Biura Informacji i Poszukiwań uczestniczyli w:
- posiedzeniu Komisji Polsko-Niemieckiej ds. Grobownictwa Wojennego, które odbyło się w Gdańsku w
marcu 2008 r.
- spotkaniu przedstawicieli biur poszukiwań stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca we wrześniu 2008 r., w Sankt Petersburgu. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu planu
wdrażania strategii przywracania więzi rodzinnych na najbliższe 2 lata oraz poszukiwaniom z okresu II
wojny światowej;
- Konferencji w sprawie stworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (Zosia),
- Międzynarodowej Sesji z Okazji 60.rocznicy Uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w
grudniu 2008 r., w Oświęcimiu. W Seji wzięli udział m.in. rzecznicy praw obywatelskich z wielu państw
świata, korpusu dyplomatycznego, różnych grup wyznaniowych i organizacji pozarządowych.
Biuro Informacji i Poszukiwań PCK wciąż otrzymuje dużo zapytań od osób poszukujących swoich
krewnych, którzy zaginęli w wyniku II wojny światowej. Utrzymuje się również duża ilość wniosków z
instytucji i organizacji zajmujących się problematyka tego okresu, w tym badaniem i dokumentowaniem
zbrodni wojennych (Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, Muzeum
Powstania Warszawskiego, etc.) Wiele próśb kierowanych do Biura dotyczy poszukiwania ofiar Holokaustu,
wpływających między innymi z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i Magen David Adom. Wznawiane są
poszukiwania osób zaginionych na terytorium b. ZSRR, których losy nie zostały dotychczas ustalone.
Zwiększa się również liczba wniosków o poszukiwanie mogił wojennych.
W ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, w czerwcu 2007 r. Biuro
przekazało Fundacji Ośrodka „Karta” rekordy bazy danych zawierające kartoteki robotników przymusowych
i kartoteki dzieci zaginionych i wywożonych na germanizację (ogółem 56.820 rekordów).

V Działalność naczelnych organów statutowych.

Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbyła 2 posiedzenia, w marcu i czerwcu 2008 r., podjęła łącznie
13 uchwał. Na posiedzeniu marcowym, w związku z rezygnacja (na posiedzeniu KRR PCK w grudniu 2007
r.) z funkcji prezesa ZG PCK przez Pana Jarosława Pinkasa

wybrano na tę funkcję Pana Andrzeja

Podsiadło. Ponadto odwołano ze składu Rady 3 członków, zgodnie z § 8 Regulaminu pracy KRR PCK. W
trakcie tego posiedzenia podjęto także uchwałę w sprawie składu Zarządu Głównego PCK, reprezentowania
Stowarzyszenia

oraz

składania

oświadczeń

w

zakresie

praw

i

obowiązków

majątkowych.

Na posiedzeniu 21.06.08 r. zatwierdzono sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej PCK w
2008 r., przyjęto budżet na 2008 r. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminów dotyczących
honorowego krwiodawstwa PCK (Status Honorowego Dawcy krwi, Regulamin Klubów HDK PCK,
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Regulamin Rad HDK PCK). Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w swoim składzie oraz w
składzie Zarządu Głównego PCK i Sądu Organizacyjnego decydując o przeprowadzeniu wyborów
uzupełniających do tych organów. Kolejne uchwały dotyczyły odwołania ze składu Rady Pana Jarosława
Pinkasa oraz przyjęcia rezygnacji Pani Ewy Szwarc z członkostwa w KRR PCK i Pana Andrzeja Trybusza z
funkcji wiceprezesa i członka ZG PCK, składu ZG PCK, reprezentacji Stowarzyszenia oraz oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych a także

wyboru podmiotu do badania i zaopiniowania

sprawozdania finansowego Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 r. W wyniku tajnego głosowania w skład
KRR PCK wybrano: Andrzeja Podsiadło, Eugeniusza Taradajko, Przemysława Małeckiego i Michała
Grzybka (zgłoszono 7 kandydatur).

Zarząd Główny PCK odbył w 2008 r. 11 posiedzeń, w trakcie których rozpatrywano najważniejsze
problemy wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia, przede wszystkim dotyczące sytuacji
finansowej, stanu nieruchomości i sposobu ich wykorzystania, środków pozyskanych z tytułu 1 % odpisu od
podatku oraz nawiązek sadowych. Podjęto 92 uchwały:
-

31 dot. spraw organizacyjnych,

-

19 dot. spraw finansowych,

-

35 dot. upoważnień do dokonywania czynności;

-

5 dot. nieruchomości, w tym 3 sprzedaży;

-

2 dot. sprzedaży samochodów.

W 2008 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu związane z rezygnacją 3 członków. Dokooptowano 2 osoby
zgodnie z § 47 ust.9 statutu PCK. Zarząd Główny PCK do końca kadencji będzie pracował w składzie
dziesięcioosobowym.

Prezydium Zarządu Głównego PCK odbyło 7 posiedzeń. Omawiano sprawy związane z promocją PCK,
kampanią 1 %, analizę przychodów i wydatków ZG PCK, sytuację finansową Stowarzyszenia, materiały na
posiedzenia Zarządu. Prezydium omawiało także wnioski zespołu powołanego przez ZG PCK do oceny
raportu byłego dyrektora generalnego ZG PCK. Rozpatrywano także wnioski o użycie znaku CK i podjęto
w tej sprawie uchwały. Podjęto 7 uchwał, w tym w sprawie:
•

kryteriów i procedur postępowania przy nadawaniu Medalu 50-lecia HDK PCK,

•

zakupu przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy PCK samochodu dla potrzeb Grupy Ratownictwa,

•

wyrażenia zgody na użycie znaku CK przez firmę EUROTEX TRADE Sp.z.o.o.,

•

wyrażenia zgody na użycie znaku CK na „cegiełce” emitowanej przez ZR PCK w Jeleniej Górze,

•

nabycia samochodu przez Łódzki Zarząd Okręgowy PCK,

•

nabycia samochodu przez Lubelski Zarząd Okręgowy PCK.
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Sąd Organizacyjny
Sąd Organizacyjny rozpatrywał 2 skargi, jedna dotyczyła odwołania o uchwały Krajowej Rady
Reprezentantów PCK o wykluczeniu ze składu Rady – Sąd podtrzymał tę uchwałę. Druga sprawa dotycząca
zasadności podjęcia przez ZG PCK uchwały w sprawie podziału środków z tytułu nawiązek sądowych nie
została zakończona.

Kapituła Odznaki Honorowej PCK odbyła 2 posiedzenia rozpatrując wnioski i przyznając w sumie 1.016
Odznak, w tym:
-

79 - Iº

-

144 – IIº,

-

391 - IIIº,

-

402 - IVº

VI Sprawy organizacyjne.
W 2008 r. funkcjonowało 16 okręgów i 268 rejonów PCK oraz 7 delegatur zarządów okręgowych PCK. Wg
danych na 31.12.2008 r., w biurach zarządów i innych jednostkach organizacyjnych zatrudnionych było:
-

1.223 osób na umowę o pracę, w tym w działalności gospodarczej 40 osób,

-

3.712 osób na umowę-zlecenia, w tym 3.357 sióstr PCK.

Liczba osób (średnioroczna) zatrudnionych w strukturach PCK z podziałem na stanowiska (razem z ZG
PCK):
-

dyrektor - 23 osoby,

-

zastępca dyrektora – 8 osób,

-

główny księgowy – 25 osób,

-

główny specjalista – 3 osoby,

-

radca prawny – 0 (Stowarzyszenie korzysta z usług zewnętrznych biur doradztwa prawnego)

-

kierownik biura – 71 osób,

-

kierownik działu – 32 osoby,

-

zastępca kierownika działu – 6 osób,

-

starszy specjalista – 27 osoby,

-

specjalista – 61 osób,

-

starszy instruktor – 37 osób,

-

instruktor – 64 osoby,

-

starszy referent – 5 osób,

-

referent – 25 osób

-

kierowca – 8 osób,
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-

magazynier – 8 osób,

-

stażysta – 19 osób,

-

inne – 725 osób.

Główne zdarzenia prawne w 2008 roku o skutkach finansowych:
1. Zakup samochodu Volkswagen Transporter rok produkcji 2008 przez Łódzki Zarząd Okręgowy PCKlistopad 2008 r.
2. Zakup samochodu Volkswagen Transporter 1,9 TDI rok produkcji 1998 przez Lubelski Zarząd Okręgowy
PCK
3. Wyrok w sprawie z powództwa Adolfa Goldcwajga przeciwko Lubelskiemu Zarządowi Okręgowemu
PCK w Lublinie o zapłatę z wynajmowany lokal przy ul. Niecałej 7 b w Lublinie.
4. Rozwiązanie umowy o współpracy z ZPCh”WTÓRPOL”
5. Likwidacja sklepu z artykułami medycznymi w Warszawie przy ul. Janowskiego 15.
6. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia gospodarczego pod nazwą AL. (Alugator).

VII Kontrole.

W 2008 r., w okręgach, rejonach i ZG PCK przeprowadzono 324 kontrole zewnętrzne, nieprawidłowości
stwierdzono w 8. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Kontrole dotyczyły głównie realizacji usług
opiekuńczych, programów PEAD i finansowanych przez administrację państwową i samorządy a także
spraw pracowniczych oraz zobowiązań cywilno-prawnych. W Zarządzie Głównym PCK przeprowadzono 2
kontrole – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wykonania dotacji celowej na zadanie
zlecone – prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań oraz Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku pierwszej kontroli stwierdzono, że środki
przekazane w ramach umowy zostały w sposób legalny i gospodarny, oraz zgodnie z zadaniami i w
terminach ustalonych w umowie. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej stwierdziła nieprawidłowości, które
są sukcesywnie usuwane.

VIII Podsumowanie

Wiodącą działalnością prowadzoną przez okręgi i rejony w 2008 r.(trzeci rok realizacji programu
Stowarzyszenia przyjętego przez Zjazd Krajowy) była działalność w zakresie opieki i pomocy socjalnej.
Wzrosła liczba osób objętych opieką sióstr PCK w stosunku do roku 2006 o 2.591, chociaż w stosunku do
roku 2007 była ona mniejsza o 235. Należy podkreślić, ze zakres tej działalności uzależniony jest od
wygranych konkursów i przetargów. W 2008 r. niestety kilku rejonom nie udało się uzyskać tego zadania, z
czym wiązały się także skutki finansowe.
Znacznie wzrosła liczba osób, którym udzielono pomocy socjalnej. W sumie w 2008 r. takiej pomocy
udzielono o 248.850 osobom więcej niż w 2006 r. i o 176.695 osobom więcej niż w 2007 r. Zwiększyła się
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też liczba osób, które korzystały z pomocy ośrodków opiekuńczych Polskiego Czerwonego Krzyża o 6.415
w stosunku do roku 2006 i o 6.790 w stosunku do roku 2008 a także ilość posiłków wydanych osobom
potrzebującym, z tym, że w tym przypadku wzrost dotyczy danych za rok 2008 w stosunku do danych za rok
2007 (wzrost o 12.903). W 2006 r. wydano 1.055.951 posiłków.
Mimo iż wzrosła liczba potrzebujących, którym udzielono pomocy, to jednak pomoc ta miała głównie
charakter akcyjny. Niewiele okręgów i rejonów realizowało programy długofalowej pomocy w wychodzeniu
z ubóstwa czy wsparcia osób niezaradnych życiowo.
Na stabilnym poziomie utrzymuje się działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. Wzrosła
ilość akcji promujących zdrowie i zdrowy styl życia i to zarówno w środowisku dziecięco-młodziezowym
jak i wśród dorosłych.
Ze sprawozdań okręgów wynika też większe zainteresowanie problematyką międzynarodowego prawa
humanitarnego.
Mimo stworzenia systemu szkoleń pierwszej pomocy i podejmowanych działań promujących tę dziedzinę
zmniejsza się liczba kursów i osób przeszkolonych. Wpływ na taką sytuację ma z jednej strony konkurencja i
wzrost liczby podmiotów, które specjalizują się w tego typu szkoleniach, z drugiej strony zbyt mała
aktywność okręgów i rejonów w rozwijaniu tej dziedziny działalności.
Pozyskanie znaczących środków (z Niemieckiego Czerwonego Krzyża) na rozwój systemu ratownictwa
PCK pozwoliło na postęp w tej dziedzinie.
Niestety zmniejszyła się ilość turnusów wypoczynku letniego organizowanych przez PCK o 29 w stosunku
do 2006 r. i liczba dzieci o 817 w stosunku do 2006 r.. Z pewnością wpływ na to miało nie otrzymanie przez
PCK w 2008 r. dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten cel.
Warto podkreślić, że okręgi i rejony opracowują programy i pozyskują środki na ich realizację z różnych
źródeł także w ramach konkursów ogłaszanych przez administrację publiczną i samorządy.
W 2008 r. nie udało się zakończyć procesu porządkowania struktur organizacyjnych. Mimo podejmowanych
działań w dalszym ciągu 48 rejonów nie spełnia wymogów uchwały Zarządu Głównego PCK nr 54/06.
Nie udało się także doprowadzić ostatecznie do uporządkowania spraw organizacyjnych i finansowych w
Okręgu Dolnośląskim i Śląskim PCK,

mimo postępu, wieloletnie zaniedbania, brak środków finansowych

na działalność, a przede wszystkim nieporozumienia pomiędzy strukturami w tych okręgach utrudniają
proces stabilizacji.
Najliczniejszą rzeszę członków i wolontariuszy stanowią dzieci i młodzież skupiona w szkolnych kołach
PCK, grupach SIM i klubach „Wiewiórka”. Dotychczasowe działania takie jak np. Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia czy Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, aktywizujące to środowisko
dają wymierne efekty i powinny być kontynuowane, ale też ważne jest poszukiwanie nowych form,
atrakcyjnych dla młodych ludzi.
Wśród problemów zgłaszanych przez okręgi na pierwszym miejscu znajduje się brak stałych dochodów na
działalność statutową, brak możliwości samofinansowania się rejonów oraz duża konkurencja wśród
organizacji pozarządowych. Podkreślano też, że dla utrzymania działalności, sprostania zewnętrznym
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wymogom biurokratycznym w rejonach konieczne jest zatrudnienie pracowników, ponieważ wolontariusze
nie są w stanie poświęcić systematycznie tak wiele czasu, aby przygotować programy, realizować je i
rozliczać. Zwracano przy tym uwagę, że jest coraz mniejsze zainteresowanie zrzeszaniem się w formalne
struktury, pełnieniem funkcji, odbywaniem zebrań, itp. Występują także problemy z egzekwowaniem
składek członkowskich. Potwierdzeniem tej sytuacji jest zmniejszające się każdego roku ilości jednostek
podstawowych i ich członków.

Opracowano w Dziale Organizacyjnym ZG PCK.
Przyjęte na posiedzeniu ZG PCK 19 maja 2009 r.
Zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady Reprezentantów PCK nr 54/09 z 6 czerwca 2009 r.

