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I WSTĘP

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2011 r.
zostało sporządzone w oparciu o sprawozdania zarządów oddziałów
okręgowych, działów biura Zarządu Głównego.
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przedkłada
sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia do zatwierdzenia
Krajowemu Zjazdowi – najwyższemu organowi Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej z racji posiadania statusu
organizacji pożytku publicznego. Obowiązkiem Stowarzyszenia jest podanie
sprawozdania z rocznej działalności do publicznej wiadomości.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zawierające informacje
o podejmowanych działaniach, realizowanych zadaniach i osiągniętych
rezultatach w określonym czasie jest ważnym źródłem informacji dla członków,
wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, a także osób,
instytucji oraz sponsorów z nim współpracujących. Podane do publicznej
wiadomości umożliwia zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenia i
jej efektami przez ogół społeczeństwa.
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II Dane o organizacji pożytku publicznego.
1. Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
nr KRS: 0000225587, data wpisu: 24.01.2005 r., REGON: 007023731
Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzyża, od 1927 r. nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. 14
lipca 1919 r. został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a 16
września 1919 r. przyjęty do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca – obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym
Czerwonego Krzyża w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12
sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. nr 38, poz. 171) 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.) – do 20 września 2011 r, oraz Statut zatwierdzony
rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2011 r. (Dz.U. nr 217 z 12 października
2011 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 występujący samodzielnie
lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”. Zasady i sposoby używania oraz
ochrony znaku czerwonego krzyża określa ustawa o PCK, regulamin uchwalony przez
organy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz
przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
4. Polski Czerwony Krzyż działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne
działalności humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami
dodatkowymi, jako jedyne stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzyża upoważnione do
prowadzenia działalności w Polsce. W stosunkach z władzami publicznymi
Stowarzyszenie zachowuje autonomię, która zapewnia mu w każdym czasie działalność
zgodnie z Podstawowymi Zasadami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność,
niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.
5. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża (§ 8 Statutu PCK) jest zapobieganie cierpieniom
ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu
bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości,
przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub
poglądów politycznych.
6. Podstawowym dokumentem programowym Stowarzyszenia są „Założenia do programu
działania Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2010-2013”, zatwierdzone uchwałą nr
7/2010 Krajowego Zjazdu PCK, 31 stycznia 2010 r.
7. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, kluby, grupy, które wchodzą w skład
oddziałów rejonowych, oddziały rejonowe wchodzą w skład oddziałów okręgowych.

4

Wszystkie jednostki organizacyjne wchodzą w skład struktury krajowej Polskiego
Czerwonego Krzyża. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd, zwoływany
co najmniej raz na 4 lata. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny PCK i
wyłonione przez niego Prezydium.
8. Członkowie Zarządu Głównego PCK w 2010 r.:
1/ Andrzej Podsiadło - prezes,
2/ Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes,
3/ Maria Oleksy – wiceprezes,
4/ Patryk Wolski – wiceprezes do 21 czerwca 2011 r. (rezygnacja z funkcji wiceprezesa i
członka Zarządu)
5/ Łucja Andrzejczyk – członek,
6/ Jarosław Cieszkiewicz – członek,
7/ Adam Fornal – członek,
8/ Jerzy Kornaus – członek,
9/ Jerzy Kotowicz – członek,
10/ Waldemar Kowalczyk – członek,
11/ Leszek Mizieliński – członek ZG.
9. Prezydium Zarządu Głównego PCK w 2010 r. stanowili:
1. Andrzej Podsiadło – prezes,
2. Elżbieta Mikos-Skuza – wiceprezes,
3. Maria Oleksy – wiceprezes,
4. Patryk Wolski – wiceprezes – do 21 czerwca 2011 r..
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III Działalność statutowa.
III 1. Realizacja programu działania Stowarzyszenia.
W 2011 r. jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża realizowały zadania w
oparciu o przyjęte przez Krajowy Zjazd, w styczniu 2010 r. uchwałą nr 7/2010 „Założenia do
programu działania PCK w latach 2010-2013”. Wskazane w „Założeniach” obszary
priorytetowe o charakterze ogólnym i kierunkowym były podstawą do podejmowania
działań zależnie od lokalnych warunków, potrzeb beneficjentów PCK oraz możliwości
organizacyjnych. Są to:
1. Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.
2. Wzmocnienie zdolności Polskiego Czerwonego Krzyża do zaspakajania potrzeb
najsłabszych grup społecznych.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa PCK.
4. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i
poszanowania ludzkiej godności.
5. Stworzenie lepszych warunków organizacyjnych i finansowych w Stowarzyszeniu do
realizowania zadań statutowych i programowych.
Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego w 2011 r. były:
 pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, dla osób w podeszłym wieku, wyrównywanie szans tych rodzin i
osób, opieka nad chorym w domu.
 ochrona i promocja zdrowia,
 ratownictwo i ochrona ludności.
III 1.1. W zakresie przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz
pomocy osobom poszkodowanym W 2011 r. w Systemie Ratownictwa PCK działały 22
Grupy (1-Ratownictwa Specjalnego, 1- Ratownictwa Medycznego, 20 - Ratownictwa) liczące
470 członków oraz 6 Grup Pomocy Humanitarnej, liczących 83 członków. Grupy uczestniczyły
w 1.510 zabezpieczeniach zgromadzeń, imprez, odbyły 342 szkolenia, zorganizowały 471
pokazów ratowniczych, udzieliły pomocy 7.336 osobom .
We współpracy z krajowym Zespołem Koordynacyjnym ds. Ratownictwa przy Zarządzie
Głównym PCK rozwijano System Ratownictwa PCK, prowadzono stały monitoring,
kontynuowano realizację projektu finansowanego przez Niemiecki Czerwony Krzyż pt.
”Rozwój potencjału Polskiego Czerwonego Krzyża w obszarze przygotowania i reagowania
na katastrofy, rozwój Grup Pomocy Humanitarnej do krajowej i międzynarodowej pomocy
humanitarnej na lata 2007-2011”. W ramach tego programu doposażono 12 Grup w
indywidualny i grupowy sprzęt ratowniczy (kaski ochronne, gogle, kombinezony, sprzęt
medyczny i łączności, nawigacja GPS). Przeprowadzono także analizę potrzeb w zakresie
specjalistycznych zestawów katastroficznych (przyczepa transportowa typu kontener i
namiot ekspresowy) – realizacja potrzeb do końca I kwartału 2012 r. jako element
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przygotowania do udziału w EURO 2012. Zorganizowano 3 kursy kwalifikowanej pierwszej
pomocy, które ukończyło 92 członków Grup Ratownictwa PCK z 11 oddziałów okręgowych.
Ważną rolę w przygotowaniu do działania na wypadek klęski i katastrof pełnią magazyny
interwencyjne. W 2011 r. funkcjonowało 15 magazynów okręgowych i 15 rejonowych
gotowych do udzielenia pomocy 9.008 osób.
W ramach obszaru priorytetowego pierwszego bardzo ważnym celem jest podniesienie
poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy. W
2011 r. zorganizowano 1.655 szkoleń dla młodzieży, w których uczestniczyło 40.414 osób
oraz 1.328 kursów dla dorosłych z udziałem 18.334 osób. Szkolenia prowadziło 378
instruktorów spośród 488 posiadających uprawnienia w tym zakresie. Okręgi i rejony
dysponowały pomocami dydaktycznymi do prowadzenia kursów pierwszej pomocy:
- fantomami typu „dorosły” – 380 szt.,
- fantomami typu „dziecko” – 106 szt.,
- „AED” – 67 szt.,
- laptopy – 77 szt.,
- rzutniki multimedialne – 77 szt.
W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, organizowanych zgodnie z regulaminem, w trzech
etapach:
- rejonowym ( oddziały rejonowe) wzięło udział 846 zespołów,.
- okręgowym (oddziały okręgowe) wzięło udział 319 zespołów,
- centralnym – zorganizowanym przez Zarząd Główny PCK we współpracy z Oddziałem
Rejonowym PCK w Płocku uczestniczyło 16 zespołów reprezentujących poszczególne
oddziały okręgowe.
Mistrzostwa wygrał zespół reprezentujący Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK – Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 w Płocku. Zespół ten reprezentował Polski Czerwony Krzyż w Europejskich
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, które odbyły się w dniach 15-18 września 2011 r., w
Wenecji (Jesolo), zajmując w klasyfikacji generalnej 18 miejsce na 29 startujących drużyn.
III 1. 2. Wzmocnienie zdolności Polskiego Czerwonego Krzyża do zaspakajania potrzeb
najsłabszych grup społecznych. Obszar priorytetowy, w którym wytyczone zostały 3 cele
strategiczne: poprawa sytuacji bytowej osób potrzebujących, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz reagowanie na kryzysy gospodarcze i społeczne.
W 2011 r. Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych,
odzieży, zapomóg pieniężnych, itp. 172.789 osobom, w tym:
- 71.135 kobietom,
- 5.594 osobom niepełnosprawnym,
- 7.988 osobom starszym, chorym,
- 4.789 bezdomnym,
- 2.081 ofiarom przemocy,
- 21.144 bezrobotnym,
-101.624 osobom ubogim,
- 5.212 wychodzącym z uzależnień,
- 12.428 samotnie wychowującym dzieci,
- 32.275 dzieciom i młodzieży, w tym 11.493 ze środowisk zagrożonych
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W 2011 r. prowadzono 112 punktów opieki, podpisano 155 umów z samorządami na opiekę
nad chorymi w domu. Ogółem opieką objęto 13.535 osób, w tym opiekę nad 1.195 osobami
sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia.
Pomocą sąsiedzką objęto 140 osób. w tym ze środków własnych 64 osoby. Usługi opiekuńcze
świadczyło 5.455 sióstr/opiekunek PCK.
W ramach działalności socjalnej, do sierpnia 2011 r. realizowany był program „Okno na
Świat”, finansowany przez Fundację „VELUX” za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego
Krzyża. Projekt realizowany był w latach 2007-2011, wydatkowano łącznie kwotę 892.877
EUR. Celem ogólnym programu było udzielenie wsparcia edukacyjno-socjalnego dzieciom
wywodzącym się ze środowisk ubogich w województwie lubelskim. Dla osiągnięcia tego celu
określono cele szczegółowe – stworzenie 750 dzieciom lepszych możliwości kształcenia się,
pracy I zaangażowania w sprawy swoich środowisk przez codzienne zajęcia edukacyjne i
społeczne oraz inspirowanie i zwiększanie zaangażowania władz samorządowych i
powiatowych na Lubelszczyźnie w działania socjalne na rzecz dzieci i młodzieży.
Osiągnięte rezultaty to:
 zorganizowanie 25 świetlic środowiskowych PCK, w których uczestniczyło każdego
roku ok. 1000 dzieci,
 zorganizowanie 15 placów zabaw przy świetlicach,
 pełna realizacja programu edukacyjnego,
 stworzenie grupy 200 wolontariuszy, przeszkolonych, przygotowanych do pomocy
wychowawcom świetlic,
 zorganizowanie letniego wypoczynku - rocznie dla ok. 500 dzieci ze świetlic,
W trakcie realizacji projektu „Okno na Świat” przeprowadzono trzy ewaluacje efektów
ilościowych i jakościowych (wstępna, okresowa i końcowa). Dwie pierwsze prowadzone były
przez przedstawicieli Referencyjnego Centrum ds. Wsparcia Psychologicznego, natomiast
trzecia – końcowa - przez międzynarodowy zespół w skład którego wchodzili psychologowie
i pracownicy naukowi Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniach 14-22
marca 2011 r. przeprowadzono badanie przeglądowe dające materiał do końcowej ewaluacji
projektu, składające się z:
 misji badawczej prowadzonej przez zespół międzynarodowy pod kierunkiem dr
Petera Berlinera z Uniwersytetu Kopenhaskiego i dr Fathy Flefel,
 wspierającego badania przeglądowego prowadzonego przez dr Annę Kanios na
Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 spotkania dyskusyjnego dla omówienia zaleceń zawartych w sprawozdaniu z badania
przeglądowego z udziałem szerokiego grona ekspertów i podmiotów
zainteresowanych z województwa lubelskiego, innych województw oraz
Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża z Danii. Bułgarii, Węgier i Serbii.
W efekcie przeprowadzonych badań powstały dwa raporty:
 dr Peter Berliner, dr Fathy Flefel: „Końcowe sprawozdanie ze studyjnej misji
przeglądowej – „Okno na Świat”
 prof.dr hab. Ryszard Bera, dr Maria Czechowska-Bieluga, dr Anna Kanios, dr Ewa
Sarzyńska-Mazurek: „Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym”.
W listopadzie przeprowadzono audyt finansowy projektu „Okno na Świat”. Złożone zostało
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu do Duńskiego Czerwonego
Krzyża – zostały przyjęte bez uwag.
8

Zarząd Główny PCK prowadził:
 kampanię pod hasłem „Godne Dzieciństwo”. Środki na ten cel były pozyskiwane w
ramach zbiórki publicznej w formie smsa charytatywnego. Dzięki hojności
darczyńców udało się pozyskać ponad 88 tys. złotych, które przeznaczone były na
kompleksową pomoc dzieciom,
 akcję „Noworoczna paczka z DPD” – po raz szósty PCK i firma kurierska DPD Polska
przygotowali noworoczne paczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych PCK, domów
interwencji kryzysowej czy placówek wsparcia dziennego. Pracownicy i klienci DPD
zbierali różne prezenty – książki, przybory szkolne, gry planszowe i edukacyjne,
zabawki, słodycze, itd. Następnie w dniu Wielkiego Pakowania wolontariusze i
pracownicy PCK oraz pracownicy DPD przygotowywali 1700 paczek, które zostały
dostarczone przez kurierów do poszczególnych placówek PCK. Dodatkowo Zarząd
DPD Polska ufundował sprzęt AGD dla jednej ze świetlic środowiskowych w woj.
lubelskim.
Rada Pań PCK wspierająca działania PCK szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin
najuboższych w 2011 r. zorganizowała otwarty koncert dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”, w
Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich, sfinansowała zakup węgla dla Centrum Interwencji
Kryzysowej PCK w Słupsku, dofinansowała letni wypoczynek dzieci oraz sfinansowała paczki
świąteczne dla 45 dzieci z rejonu ciechanowskiego.
Na pomoc socjalną oraz dożywianie wydatkowano łącznie 1.245.048 złotych. Środki na ten
cel pozyskane były w ramach dotacji, od sponsorów, firm i instytucji a także ze zbiórek
publicznych organizowanych w ramach akcji „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla Żaka”,
„Dzień Walki z Głodem” czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Ponadto Stowarzyszenie otrzymało 17 transportów darów z zagranicy o łącznej wadze
55.980 kg, wartości 223.683 zł oraz 679.430 kg darów krajowych wartości 2.332.481 zł.
W 2011 r. kontynuowano pomoc osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniku powodzi
2010 r. Zarząd Główny PCK przekazał ze środków zbiórki publicznej:
 40.000 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci powodzian organizowane przez
Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK,
 150.330,00 zł na zakup sadzonek jabłoni, chmielu, malin i porzeczki przez Lubelski
Oddział Okręgowy PCK,
 101.057,74 zł na materiały budowlane dla powodzian woj. małopolskiego,
 34.425,94 na usługi związane z remontami domów powodzian w woj. małopolskim,
 281.664,93 zł na zakup paszy dla zwierząt, sadzonek drzew i krzewów oraz nasion
przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK,
 150.000,00 zł na zorganizowanie w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Mszanie Dolnej
zielonych szkół dla 230 dzieci powodzian z terenu woj. małopolskiego,
 48.000,00 zł na zorganizowanie przez oddział rejonowy PCK w Ciechanowie kolonii
dla dzieci powodzian z terenu woj. lubelskiego
 499.751,70 zł na zakup opału dla poszkodowanych z rejonów gmin płockich,
 431.060,72 zł na zakup sadzonek dla powodzian z terenu woj. świętokrzyskiego,
 47.311,02 zł na sfinansowanie zimowiska dla dzieci powodzian z terenu woj.
podkarpackiego,
 696.161,03 zł na zakup opału dla powodzian z terenu woj. podkarpackiego.
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W 2011 r. Stowarzyszenie prowadziło 82 różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze (schroniska dla
bezdomnych, świetlice socjoterapeutyczne, domy pomocy, centra interwencji kryzysowej,
jadłodajnie, itd.), dysponujące 3.074 miejscami, które obejmowały stałą opieką lub udzieliły
innej pomocy 12.869 osób.
III 1. 3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w
społeczeństwie prowadzono głównie w środowisku dziecięco-młodzieżowym, w którym
zorganizowano w sumie 18.182 konkursów, szkoleń, pogadanek, prelekcji i innych form z
udziałem 451.338 uczestników. W środowisku dorosłych w 968 akcjach prozdrowotnych
uczestniczyło 42.722 osoby. Najwięcej akcji prozdrowotnych w środowisku młodzieżowy
przeprowadził Warmińsko-Mazurski Oddział PCK – 2.662 , z udziałem także największej liczby
uczestników – 58.803 najmniej Podlaski Oddział Okręgowy PCK – 34 akcje z udziałem 777
uczestników. Natomiast najwięcej akcji w środowisku dorosłych przeprowadził Łódzki
Oddział Okręgowy PCK – 319 z udziałem 6.851 uczestników, Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy nie przeprowadził akcji w środowisku dorosłych.
W ramach działalności prozdrowotnej, w 2011 r. przeprowadzono 3.148 szkoleń z zakresu
HIV/AIDS w tym 252 w środowisku osób dorosłych.
Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane także w trakcie
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez okręgi i rejony PCK. W 2011 r.
2.248 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 46 turnusach kolonii socjalnych, zdrowotnych,
obozach kontaktowych, obozach szkoleniowych oraz 745 na 22 turnusach półkolonii.
Po raz dziewiętnasty zorganizowano Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. Patronat nad
Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W 2011 r. w Olimpiadzie wzięło udział 42.044 uczniów z 1.736 szkół w całym kraju. Etap
centralny, organizowany przez Zarząd Główny PCK w Ośrodku Szkoleniowym w Zgierzu odbył
się w dniach 26 - 28 maja 2011 r. Wzięło w nim udział 32 uczestników reprezentujących 16
oddziałów okręgowych. Olimpiada składała się z następujących części:
 test sprawdzający wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, ekologii i
znajomości działań podejmowanych przez Czerwony Krzyż na świecie i Polski
Czerwony Krzyż,
 sprawdzian praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 prezentacja akcji prozdrowotnej.
Komisja oceniająca wyróżniła:
 w kategorii gimnazjalnej prezentację Ewy Szczurek (okręg opolski) - "Życie to ruch,
ruch to życie",
 w kategorii ponadgimnazjalnej prezentację Aleksandry Karwasik (okręg łódzki) "Energy Drink - puszka (nie)zdrowa"
W 2011 r. w ramach Stowarzyszenia działało 1.279 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.128
członków PCK i blisko 90.000 wolontariuszy, którzy oddali 156.753,07 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a
wśród nich zorganizowano 3.701 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:
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VIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje
Życie”, w której wzięło udział 810 szkół i 19 uczelni wyższych, 29.449 uczniów i 5.556
studentów, którzy oddali w sumie 17.526 litrów krwi;
 VI edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”,
pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych, we
współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie
uczestniczyło 41 jednostek PSP, 198 jednostek OSP oraz 20 jednostek ratowniczogaśniczych. W okresie od 1.01 – 10.12.2011 r. w 13 województwach pozyskano 5.592
litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
 IV edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych
przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów”(sieć supermarketów
Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 150
miastach. Pozyskano 1.642 litry krwi od 3.662 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły
pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i
honorowe krwiodawstwo;
 III edycję akcji z Klubami Motocyklowymi – „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”.
Pozyskano 3.358 litrów krwi.
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu
honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca krwi”, dofinansowane przez Ministra
Zdrowia nadano ponad 19.800 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK wydał 293
duplikaty legitymacji do odznak „ZHDK”.
W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w
trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia
państwowe, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki
Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2011 r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej
na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2 osobom,
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia polski – 5 osobom,
 Złoty Krzyż Zasługi – 51 osobom,
 Srebrny Krzyz Zasługi – 91 osobom,
 Brązowy Krzyż Zasługi – 79 osobom.
Ponadto 278 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca
Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to
wyróżnienie 84 zasłużonym honorowym dawcom krwi.
III 1.4. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca należy do najważniejszych
zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach realizacji zadań z tego zakresu:
 w dniach 11-15 kwietnia 2011 r. w Radziejowicach odbyła się XV Polska Szkoła
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Uczestniczyło w niej 30 osób: 11
studentów wyższych uczelni, 10 osób ze środowisk wojskowych lub służb podległych
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2 przedstawicieli Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz 7 z jednostek terenowych PCK i innych
organizacji pozarządowych. Wykłady prowadzili członkowie Komisji ds.
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Upowszechniania MPH, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Akademii
Obrony Narodowej. Zmieniono formułę zajęć kładąc większy nacisk na pracę w
grupach nad kazusami do poszczególnych wykładów. Współorganizatorami Szkoły
byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W dniach 27 czerwca – 7 lipca 2011 r. w Mądralinie k/Otwocka odbyła się XXIX
Warszawska Szkoła Letnia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; wzięło w niej
udział 39 studentów z 24 krajów (Ameryka Północna, Europa, Filipiny, Liban, Jordania,
Brazylia, Chiny, Kolumbia i Australia). Zajęcia prowadziło 14 wykładowców z różnych
ośrodków akademickich. Gościem specjalnym Szkoły był prof. Theodor Meron –
sędzia Międzynarodowego Trybunału ds. byłej Jugosławii.

W trakcie uroczystego zakończenia XV edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego rozstrzygnięto XIV Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka na prace
licencjackie, magisterskie i doktorskie. Wpłynęło 6 prac, nagrodzone zostały 3 (nagrody
pieniężne oraz miesięczny staż ufundował Departament Prawno-Traktatowy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych), jedna praca została wyróżniona. W marcu 2011 r. ogłoszono kolejną
edycję konkursu – do 31 grudnia 2011 r. wpłynęło 11 prac.
W ramach kontynuacji działań podjętych w 2010 r. dot. procesu negocjacyjnego Traktatu o
Handlu Bronią (ATT) Polski Czerwony Krzyż i Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzili
rozmowy i szeroko zakrojone przygotowania do europejskiej debaty nad regulacjami prawa
humanitarnego zaplanowanej na początek lipca 2011 r w Natolinie. Ponadto w połowie lipca
2011 r. odbyła się w Nowym Jorku pierwsza konferencja negocjacyjna w sprawie ATT, w
której Polska oprócz stanowiska rządowego prezentowała również stanowisko państw Unii
Europejskiej. W delegacji rządowej na tę konferencje uczestniczyła przedstawicielka
Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas międzynarodowej debaty delegacja polska
zorganizowała imprezę towarzyszącą na temat wkładu Polski w Traktat oraz przeprowadziła
szereg oficjalnych i nieoficjalnych rozmów związanych z przyszłym kształtem ATT.
28 listopada 2011 r. odbyła się w Warszawie debata dotycząca przygotowań Polski do
ratyfikacji Konwencji Ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych, z udziałem
przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
wyższych uczelni.
W czerwcu i listopadzie 2011 r. przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczyli w
spotkaniach Międzynarodowej Komisji do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Najważniejszymi tematami podejmowanymi przez Komisję były: analiza zobowiązań w
zakresie działań pomocowych wynikających z umów międzynarodowych zaliczanych do
międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, których proces ratyfikacji przez Polskę
rozpoczął się już lub jest planowany; projekt II Raportu o implementacji i upowszechnianiu
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Polsce, stan implementacji zobowiązań
humanitarnych przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podczas
XXX
Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz decyzje w
sprawie wspólnych zobowiązań na XXXI Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca, która odbywała się na przełomie listopada i grudnia 2011 r. W
ramach współpracy z MSZ Polski Czerwony Krzyż przygotował materiały dot. realizacji
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zobowiązań przyjętych na XXX Konferencji oraz plany związane z obszarami istotnymi dla
działań naszego Stowarzyszenia, które planujemy zawrzeć w zobowiązaniach na kolejną
Konferencje.
Ponadto:
 pracownicy Ośrodka Upowszechniania MPH PCK wygłosili wykłady: dla żołnierzy
odbywających szkolenie przygotowawcze w ramach CIMIC (współpraca cywilnowojskowa) w Dowództwie Wojsk Lądowych w Kielcach , o Międzynarodowym Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskim Czerwonym Krzyżu w
ramach szkolenia dla żołnierzy organizowanego przez Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz wykład pt. ”Pomoc humanitarna kobietom w konfliktach
zbrojnych w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325” w Wojskowej
Akademii Technicznej podczas konferencji „Kobiety-pokój - bezpieczeństwo. Udział
żołnierzy - kobiet w misjach poza granicami kraju”,
 w Akademii Obrony Narodowej – zorganizowano 7 kursów dotyczących
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz norm
dotyczących metod i środków walki, w ramach kursów prowadzonych przez Centrum
Doskonalenia Kursowego Oficerów oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i
Wydział Zarządzania Akademii Obrony Narodowej,
 w marcu 2011 r. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Międzynarodowym Komitetem
Czerwonego Krzyża, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji zorganizował szkolenie dla nauczycieli gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach programu
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”. W trakcie szkolenia omówiono Raport
Ministerstwa Edukacji dotyczący upowszechniania wiedzy o MPH w polskich szkołach
z perspektywy nauczycieli i uczniów. Zajęcia praktyczne, w trakcie tego szkolenia
prowadzili przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. W
kwietniu, w Skopje odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli ministerstw
edukacji i stowarzyszeń krajowych zaangażowanych w realizację programu
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”. Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Polskiego Czerwonego Krzyża wyrazili zainteresowanie
rozszerzeniem programu o nowy komponent „mini-OPH”, do wdrożenia podczas
pracy z młodzieżą poza zajęciami lekcyjnymi. W lipcu 2011 r. przebywała w
Warszawie koordynatorka programu z ramienia Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża, która spotkała się z przedstawicielką Ministerstwa Edukacji
Narodowej w celu ustalenia działania na rok 2012. W grudniu 2011 r, dzięki
dodatkowemu wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej wydano, w
formie elektronicznej, nową wersję podręcznika „Odkrywamy Prawo Humanitarne”,
 Komisja ds. Ochrony Znaku podjęła 24 interwencje w przypadkach nadużycia znaku,
wyraziła pozytywne opinie na wykorzystanie znaku Polskiego Czerwonego Krzyża na
plakatach informujących o konkursie MPH (Zachodniopomorski Oddział Okręgowy
PCK) oraz na stronie internetowej GTI Travel). W ramach współpracy z Urzędem
Patentowym przygotowano opinie dot. prawdopodobieństwa wystąpienia nadużycia
znaku w przypadku rejestracji znaków zgłaszanych przez przedsiębiorstwa do Urzędu
Patentowego (firmy Medmess oraz Kartuzi-Łopusiewicz Liliana NZOZ”Specjaliści”).
Polski Czerwony Krzyż prowadzi – na zlecenie Państwa – Krajowe Biuro Informacji i
Poszukiwań przewidziane w Konwencjach genewskich. Do podstawowych zadań Biura
należy działalność na rzecz ofiar II wojny światowej, konfliktów zbrojnych i klęsk

13

żywiołowych. Prowadzi ono także poszukiwania ze względów humanitarnych. W 2011 r. do
Biura wpłynęły pisma z kraju i z zagranicy dotyczące 10.589 osób, w tym:
 poszukiwania rodzin – 7.076,
 wystawienia zaświadczeń, potwierdzających losy wojenne – 1.760,
 poszukiwania mogił wojennych - 2.284,
W okresie sprawozdawczym załatwiono 10.518 spraw indywidualnych, przyjęto w Biurze
8.900 interesantów. Ponadto:
 zarejestrowano 1.540 nowych, imiennych dokumentów uzyskanych z archiwów
krajowych i zagranicznych,
 wykonano ponad 1.000 kserokopii dokumentów dot. ofiar II wojny światowej dla
Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz
Urzędów Wojewódzkich,
 wprowadzono do bazy danych 5.379 oryginalnych, imiennych dokumentów dot. ofiar
wojny,
 wprowadzono do bazy danych 13.558 kart z kartoteki terenowej ułożonej wg. miejsc
straceń położenia mogił wojennych, ekshumacji,
 zeskanowano 24.889 oryginalnych dokumentów dot. ofiar II wojny światowej,
Wśród wniosków wpływających do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań szczególnie
widoczne jest zwiększenie liczby próśb z byłego ZSRR o poszukiwanie mogił żołnierzy Armii
Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej na terytorium Polski. Wzrosła liczba próśb o
przeprowadzenie kwerend w dokumentach archiwalnych Biura. Ma to związek z
prowadzonym przez IPN śledztwem dotyczącym zbrodni wojennych oraz sporządzanym
przez Urzędy Wojewódzkie i Powiatowe spisem cmentarzy, kwater i mogił wojennych na
terenie Polski, który jest podstawą do tworzenia ogólnopolskiej komputerowej bazy danych.
Ponadto wpływają wnioski o poszukiwanie migrantów, z którymi rodziny utraciły kontakt. W
ramach projektu koordynowanego przez UNHCR przedstawiciele Biura brali udział (od lipca
do września) w wizytowaniu ośrodków dla uchodźców oraz aresztów straży granicznej
(Warszawa-Targówek, Grotniki, Przemyśl, Łomża, Lublin, Czerwony Bór, Biała Podlaska,
Kolonia Horbów, Dębak).
W ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”,
realizowanego w oparciu o umowę z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie w latach 20092011, którego celem jest stworzenie bazy danych wszystkich obywateli polskich
zamordowanych i represjonowanych pod okupacją niemiecką.
W maju 2011 r. Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań zorganizowało szkolenie na temat
poszukiwań i łączenia rodzin dla przedstawicieli oddziałów okręgowych PCK, z udziałem
delegata Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Uczestnicy szkolenia zapoznali
się z działaniami Biura na rzecz ofiar II wojny światowej, innych konfliktów zbrojnych, klęsk
żywiołowych oraz poszukiwaniami uchodźców i migrantów. Poruszono również ważny
temat poszukiwań grobów wojennych oraz omówiono bardzo szczegółowo zagadnienia
związane z ekshumacją poległych żołnierzy niemieckich.
W 2011 r. kontynuowano odkwaszanie dokumentów archiwalnych, mające na celu
wieloletnie i trwałe zabezpieczenie oryginalnych zbiorów Biura. W Zakładzie Konserwacji
Masowej Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej odkwaszono 290 kilogramów
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dokumentów, w tym oryginalne księgi Statku I-A, księgi z Powstania Warszawskiego, spisy z
obozu koncentracyjnego Mauthausen, część tzw. ”kartoteki krakowskiej”.
W celu przygotowania do skanowania dokumentów w 2011 r. zakupiono specjalistyczny
sprzęt i przeszkolono pracowników w zakresie jego obsługi.
Przedstawiciele Krajowego Biura Informacji uczestniczyli w:
 spotkaniu Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Grobownictwa Wojennego, które odbyło się
18-19 kwietnia 2011 r.,
 spotkaniu poświęconym implementacji Strategii Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w zakresie poszukiwań na lata 20082018, które odbyło się w Sofii. Kolejne spotkanie na ten temat odbyło się we
wrześniu 2011 r. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie,
 konferencji przedstawicieli biur poszukiwań stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca państw unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Australii, Nowej Zelandii i Izraela, która odbyła się 2-4 listopada 2011 r. w Paryżu. W
trakcie konferencji omawiano problemy związane z zamknięciem regionalnego Biura
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Budapeszcie i przeniesienia go do
Belgradu, trudną sytuację Greckiego Czerwonego Krzyża a także sprawę
Europejskiego Rejestru Uchodźców, w tym aspekty prawne przekazywania danych
dotyczących migrantów pomiędzy różnymi krajami,
 konferencji ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji jako humanitarna i
pewna droga powrotu do domu” zorganizowanej w Warszawie, 14-15 listopada
2011 r. w ramach Polskiej Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przy udziale
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji,
 konferencji poświęconej migracji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 9 grudnia 2011 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,.
W lutym 2011 r. wizytę w Biurze złożyły kierownictwa biur poszukiwań Niemieckiego i
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Tematem wizyty było omówienie aktualnych spraw
związanych z ustalaniem losów ofiar II wojny światowej, współczesnych konfliktów zbrojnych
oraz poszukiwaniem mogił wojennych.
Działalność służąca kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką i
poszanowanie ludzkiej godności prowadzona jest głównie w środowisku dziecięcomłodzieżowym. Projekty z tego zakresu realizowane są w kołach szkolnych, akademickich,
Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych a za ich pośrednictwem w możliwie
szerokich środowiskach lokalnych. W 2011 r. działało:
 3.401 kół szkolnych, akademickich, Grupy SIM zrzeszających 59.418 członków i
50.093 wolontariuszy.
 1.106 klubów „Wiewiórka” organizowanych w przedszkolach i pierwszych klasach
szkół podstawowych, liczących 33.624 członków.
Programy realizowane w tej grupie członków i wolontariuszy Stowarzyszenia dotyczyły sfery
socjalnej, przeciwdziałania patologiom, szeroko pojętego bezpieczeństwa, umiejętności
funkcjonowania w środowisku, rozwoju dzieci i młodzieży a także zdrowia i zdrowego stylu
życia. Poprzez aktywny udział w różnych akcjach takich jak „Gorączka Złota”, ”Wyprawka dla
Żaka”, „Wielkanoc z PCK”, czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka” dzieci i młodzież uczyły się
wrażliwości na potrzeby innych, efektywnej pomocy i zasad życia społecznego. Akcje takie
umacniają także poczucie własnej wartości i dają satysfakcję z bycia potrzebnym, eliminując
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nudę i brak zainteresowań. Oddziały okręgowe i rejonowe
prowadziły świetlice
środowiskowe, realizowały także programy lokalne kierowane do różnych grup wiekowych.
Zarząd Główny PCK koordynował i realizował następujące programy dla dzieci i młodzieży:
 „Dbam o swoje zdrowie” - dotyczący promocji zdrowego odżywiania się, dla
przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej. Celem programu było wzmocnienie
procesu edukacji i wychowania dzieci poprzez kampanię informacyjną oraz promocję
działań związanych z właściwym odżywianiem się. Dla potrzeb programu wydano
plakaty, dyplomy, tablice edukacyjne z piramidą zdrowego żywienia. W projekcie
uczestniczyło 1.500 dzieci.
 „Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – program dla przedszkolaków i uczniów
pierwszych klas szkoły podstawowej, którego celem jest wykształcenie nawyków
dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancje i pomoc potrzebującym. W 2011 r. w
programie uczestniczyło 13.360 dzieci.
 „Ratowniczek” – dotyczący nauki pierwszej pomocy dla I i II oraz III i IV klasy szkoły
podstawowej – w 2011 r. przeszkolono 8.000 dzieci.
 „Nie bądź obojętny naucz się pierwszej pomocy” – celem programu skierowanego do
gimnazjalistów jest wprowadzenie do pierwszej pomocy. Prowadzący zajęcia –
nauczyciele i wolontariusze mogą wzmocnić lub rozwinąć wśród uczniów pozytywne
nastawienie do udzielania pomocy, a także przekazywać im niezbędne do tego
umiejętności.
 „Droga do SIMa” – program szkoleniowy przygotowujący liderów działalności
młodzieżowej PCK. Szkolenia dla liderów młodzieżowych odbywają się przede
wszystkim podczas obozów młodzieżowych.
Ponadto we współpracy z firmą SKANSKA po raz czwarty zorganizowano kampanię społeczną
skierowaną do dzieci pod hasłem „Bezpieczni w drodze do szkoły”. W spotkaniach
organizowanych w ramach projektu aktywnie uczestniczyła młodzież oraz członkowie Grup
Ratownictwa PCK. Akcja odbyła się w 8 województwach (Wielkopolskie, Małopolskie,
Świętokrzyskie, Mazowieckie, Łódzkie, Pomorskie, Śląskie i Dolnośląskie). Podczas spotkań
przedstawiciele firmy Skanska, Policji oraz wolontariusze PCK uczyli dzieci bezpiecznego
zachowania na drodze, podstaw pierwszej pomocy, numerów alarmowych, reagowania w
sytuacjach gdy wydarzy się coś niebezpiecznego, w tym w pobliżu prowadzonych robót
drogowych. Wolontariusze PCK, poza spotkaniami z uczniami w szkole i przedszkolu, brali
także udział w spotkaniach zorganizowanych dla dzieci pracowników firmy SKANSKA. W
ramach akcji programem „Ratowniczek” objęto 7.000 dzieci, 14 tys. uczniów i
przedszkolaków wyposażono w elementy odblaskowe.
W 2011 r. Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny uczestniczył w projekcie zainicjowanym
przez Fundację Kredyt Banku i Warty pod hasłem „Kabecjanie dają radę”. Podstawą
realizacji projektu była uchwalona w 2009 r. strategia zaangażowania społecznego „Przyjazny
rozwój dziecka” nawiązująca do misji Kredyt Banku i Warty – aby bezpiecznie spełniać
marzenia – spełniamy marzenia rodziców o bezpiecznym rozwoju ich dzieci, zapewnieniu im
takiego środowiska, w którym będą mogły dobrze, zdrowo i bezpiecznie dorastać.
„Kabecjanie dają radę” to edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w szkołach
podstawowych, w klasach I-III obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa
dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, szkole, na drodze czy podczas zabawy. Polski
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Czerwony Krzyż jako partner projektu przygotował materiały dot. pierwszej pomocy dla
dzieci oraz prowadził szkolenia:
 w województwie łódzkim, w 28 szkołach dla 4.914 dzieci. Przeprowadzono także 10
kursów elementarnych pierwszej pomocy, w których uczestniczyły 123 osoby dorosłe
– rodzice i nauczyciele,
 w województwie śląskim, w 12 szkołach dla 1.506 dzieci. Przeprowadzono także 7
kursów elementarnych pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 108 osób
dorosłych - rodzice i nauczyciele,
Ponadto wolontariusze Warszawskiej Grupy SIM oraz Łódzkiej Grupy SIM brali udział w
pikniku rodzinnym zorganizowanym na podsumowanie pierwszej edycji projektu na Agrykoli
w Warszawie.
W 2011 r. Polski Czerwony Krzyż brał udział w programie edukacyjnym na rzecz
bezpieczeństwa na drodze ROSYPE (Road Safety for Young People In Europe) zainicjowanym
przez Firmę MICHELIN Polska, skierowanym do najmłodszej grupy wiekowej – dzieci w wieku
od 6 do 12 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Celem projektu było wyrobienie nawyku
noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem już od najmłodszych lat. Finał akcji miał
formę rajdu rowerowego zorganizowanego w Warszawie na pl. Teatralnym (5.06.2011 r.)
oraz w Olsztynie w al. Piłsudskiego (12.06.2011 r.).
W dniach 8.08.-25.08.2011 r. Biuro Zarządu Głównego zorganizowało w Sulejowie
ogólnopolski obóz dla Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Wzięło w nim udział 45
przedstawicieli ruchu młodzieżowego z 10 oddziałów okręgowych. Obozy takie mają
charakter szkoleniowy. Ich celem jest przygotowanie nowych kadr ruchu oraz wzmocnienie
działalności młodzieżowej w oddziałach rejonowych Stowarzyszenia.
W trakcie obozu prowadzono zajęcia o charakterze dydaktycznym:
 z psychologią na ty (odkrywamy siebie – moje słabe i mocne strony, porażki i sukcesy,
motywacja. Jak mnie widza tak mnie piszą – moje cechy instruktora, CV i list
motywacyjny),
 czerwonokrzyska tożsamość (struktury Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, historia idei i sylwetka Henry Dunant’a, zagadnienia
MPH, PCK – cel, kierunki działalności, struktura, ruch młodzieżowy),
 psychologia rozwojowa i społeczna dziecka,
 instruktor dydaktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 funkcjonowanie w środowisku lokalnym, grupie rówieśniczej,
 przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie,
 udzielanie pierwszej pomocy – 16 godzinny kurs podstawowy zakończony
egzaminem,
 wolontariat, pozyskiwanie wolontariuszy i promowanie pracy wolontarystycznej w
środowisku dziecięco-młodzieżowym,
 kreatywne i twórcze myślenie (rozwijanie twórczego, niestandardowego myślenia).
Celem tych zajęć było przygotowanie uczestników obozu do ich dalszej pracy oraz zadań do
wykonania po powrocie do macierzystych oddziałów rejonowych PCK.
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III 1.5. Stwarzanie lepszych warunków organizacyjnych i finansowych do realizowania
zadań PCK – to piąty obszar priorytetowy określony przez Krajowy Zjazd. W ramach tego
obszaru Zjazd wyznaczył cztery cele strategiczne:
 dostosowanie struktury organizacyjnej stowarzyszenia i funkcjonowania jego władz
do skutecznego wspomagania praktycznych działań członków i wolontariuszy PCK,
 zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie i działania PCK, w tym
realizację przyjętych programów,
 skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój
 dalsze działania na rzecz podniesienia wizerunku PCK jako organizacji skutecznej,
wiarygodnej i nowoczesnej.
Priorytetową sprawą było wprowadzenie zmian w statucie. Ponieważ Krajowy Zjazd PCK
obradujący w styczniu 2010 r. nie przyjął projektu Statutu PCK opracowanego przez Komisję
Statutową powołaną w poprzedniej kadencji, podjęta została uchwała w sprawie dalszych
prac nad tym dokumentem, obligująca Krajową Radę Reprezentantów PCK do powołania, w
pierwszym półroczu 2010 r. nowej Komisji Statutowej (uchwała Zjazdu nr 4/2010).
Realizując ww. uchwałę Rada powołała ośmioosobową Komisję Statutową PCK w trakcie
obrad 24 kwietnia 2010 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 12 maja 2010 r. W trakcie tego posiedzenia wybrano
2 osoby do kierowania Komisją, ustalono jako podstawę pracy projekt Statutu przygotowany
przez poprzednią Komisję Statutową oraz podział zadań pomiędzy członkami i wstępny
harmonogram prac, który zakładał opracowanie projektu Statutu do końca 2010 r.
Ostatecznie prace nad projektem zakończyły się posiedzeniem Komisji 2.02.2011 r.
Przygotowany przez Komisję projekt Statutu był omawiany przez Zarząd Główny PCK i został
przesłany do konsultacji w terenie i do delegatów na Krajowy Zjazd, a także do Komisji
Wspólnej ds. Statutów Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ostateczna wersja projektu
Statutu PCK została przyjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 4 czerwca 2011 r. i
skierowana, zgodnie z Ustawą o PCK, do zatwierdzenia przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Statutu PCK
zostało podjęte 20 września 2011 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 217 12
października 2011 r. i wchodziło w życie po upływie 14 dni od zatwierdzenia.
W związku ze zmianą Statutu rozpoczęto w Stowarzyszeniu proces jego wdrażania.
Pierwszym etapem było podjęcie przez Krajowa Radę Reprezentantów uchwały w sprawie
kampanii sprawozdawczo-wyborczej (nr 27/2011) oraz zasad wyboru organów PCK (nr
28/2011). Zgodnie z przyjętym harmonogramem kampania sprawozdawczo-wyborcza
rozpoczęła się w listopadzie 2011 r., a jej zakończenie przewidziano na czerwiec 2012r.
Równolegle Zarząd Główny wprowadzał zmiany w obowiązujących regulaminach, które były
w jego kompetencji oraz przyjmował projekty regulacji, których zatwierdzenie należy do
kompetencji Zjazdu Krajowego.
Ważnym wydarzeniem było podjęcie przez Krajową Radę Reprezentantów PCK uchwały
zatwierdzającej System finansowy PCK, który porządkuje gospodarkę finansową organizacji,
wzajemne relacje pomiędzy strukturami w tym zakresie oraz ustala zasadę partycypacji
wszystkich jednostek organizacyjnych
we współfinansowaniu działalności wspólnej
Stowarzyszenia i jego struktur organizacyjnych, wynikającej z § 24 ust. 2 Statutu PCK.
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W 2011 r. funkcjonowało 16 oddziałów okręgowych, 234 oddziały rejonowe i 21 delegatur
PCK. Ponadto poza kołami szkolnymi, akademickimi, grupami SIM, klubami „Wiewiórka” i
klubami HDK, o których mowa w innych częściach sprawozdania, 335 kół dorosłych
(zakładowe, środowiskowe) zrzeszających 9.317 członków, 4.181 wolontariuszy
wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni i 10.304
wolontariuszy wykonujących takie świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
W sumie, we wszystkich jednostkach podstawowych (koła, kluby, grupy dorosłych i
młodzieżowe) zrzeszonych było 92.863 członków PCK. W ciągu roku pozyskano 7.458
nowych członków, natomiast zrezygnowało z członkostwa w PCK 15.251 osób. Ponadto ze
Stowarzyszeniem współpracowało w sumie 153.400 wolontariuszy (50.093 wolontariuszy w
środowisku dziecięco-młodzieżowym, 88.822 w ruchu honorowego krwiodawstwa i 14.485 w
środowisku dorosłych poza honorowym krwiodawstwem).
W 2011 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu zatrudnionych było:
• 980 osób na umowę o pracę, w tym 154 w biurach zarządów oddziałów okręgowych i 181
w biurach zarządów oddziałów rejonowych, 70 w biurze Zarządu Głównego PCK 13
w ośrodkach szkoleniowych PCK, 77 w punktach opieki (kierowniczki, p.o.
pielęgniarek), 392 siostry PCK, 29 w ośrodkach opiekuńczych PCK, 64 w działalności
gospodarczej,
• 3.744 osób na umowę zlecenie, w tym 3.345 sióstr PCK, 95 osób w ośrodkach
opiekuńczych PCK, 62 w biurach zarządów oddziałów okręgowych, 119 w biurach
zarządów oddziałów rejonowych 2 w biurze ZG PCK, 8 w ośrodkach szkoleniowych,
70 w działalności gospodarczej. 39 kierowniczek p.o. pielęgniarek, 95 w ośrodkach
opiekuńczych PCK.
W 2011 r. osoby zatrudnione w Polskim Czerwonym Krzyżu a także wolontariusze
uczestniczyli w różnych szkoleniach, między innymi:
 dot. zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi – organizowanych przez
Urzędy Wojewódzkie,
 przygotowujących do realizacji projektów,
 kursy doszkalające dla opiekunek domowych, z zakresu pielęgnacji geriatrycznej,
opieki paliatywnej, opieki nad chorymi ze stwardnieniem rozsianym i porażeniami, z
zakresu opieki nad chorym psychicznie, z psychologii człowieka chorego w zakresie
kontaktu psychicznego pomiędzy siostrą PCK a podopiecznymi,
 dla nieprofesjonalistów, opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy w swoich
środowiskach domowych,
 dla wolontariuszy, dotyczące historii i działalności PCK,
 z zakresu ochrony znaku oraz znajomości podstaw mph,
 bhp, prawo pracy.
Ponadto oddziały okręgowe organizowały cykliczne narady z prezesami i kierującymi
biurami oddziałów rejonowych, na których omawiane były bieżące sprawy i plany działania.
W 2011 r. w ramach promocji Stowarzyszenia do końca kwietnia prowadzona była kampania
1 %, która miała na celu przekonanie odbiorców do przekazania 1 % podatku na rzecz PCK.
W kampanii przedstawiane były najważniejsze działania Stowarzyszenia, tzn. pierwsza
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pomoc, ratownictwo, krwiodawstwo, pomoc socjalna, pomoc dzieciom. Scenki obrazujące
te działania zobrazował graficznie na 6 scenkach Henryk Sawka (znany rysownik, satyryk).
Bohater KRZYŻtof w ostatniej 6 scence przekazuje 1 % na PCK i staje się super bohaterem,
który wraz z PCK pomaga potrzebującym. Przygotowano plakaty i pocztówki z ww.
rysunkami, magnesy i pieczątki z numerem KRS, spot radiowy, telewizyjny, baner
internetowy, które otrzymały oddziały okręgowe do wykorzystania w lokalnych mediach.
Firma DPD nieodpłatnie dostarczyła materiały promocyjne do oddziałów okręgowych.
Powstała także specjalna strona internetowa www.pck.pl/1 procent, na której zamieszczono
informacje dotyczące kampanii, materiały promocyjne oraz program do rozliczenia
deklaracji podatkowych. Dodatkowo na profilu PCK na Facebook’u umieszczony był baner
internetowy Krótki spot telewizyjny emitowany był przez dwa tygodnie kwietnia na
antenach grupy TVN. W kwietniu w księgarni LIBER dystrybuowane były pocztówki (2000
szt) oraz magnesy z numerem KRS (2000 szt.). W ramach kampanii ukazały się także
ogłoszenia prasowe w Gazecie Podatkowej, Dzienniku, Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej,
Przekroju, Rzeczpospolitej, Business English Magazine, Newsweek’u, Polityce, Superexpresie
oraz w Metrze.
W 2011 r. kontynuowana była kampania promocyjna programu „Godne Dzieciństwo”. Jej
celem była promocja numeru SMS, z którego dochód przeznaczony był na kompleksową
pomoc dla najuboższych dzieci. W maju i czerwcu wspólnie z agencją reklamową
„Saatchi&Saatchi” Polski Czerwony Krzyż prowadził akcję „Okruszki to za mało” w
restauracjach warszawskich. Akcja polegała na wydrukowaniu specjalnych serwetek
promujących numer charytatywnego SMS-a i rozdawaniu ich wśród klientów restauracji
(Nowy Wspaniały Świat, Kamanda Lwowska, Enoteka Polska, Prowansja, La Dolce Vita,
Greek Patio, Bezgraniczna, Nad Jeziorem, Cafe 6/12, Casa To Tu). Projekt ten został
wyróżniony w konkursie Klubu Twórców Reklamy, w kategorii reklamy drukowanej - srebrną
statuetką a w kategorii Active Advertising - brązową statuetką.
W ramach kampanii „Godne Dzieciństwo” w czerwca 2011 r. Polskie Radio emitowało
nieodpłatnie, specjalny spot na antenie Programu I. Dołączono 6.000 zakładek z numerem
SMS do książki „Dziecięca arka” wydanej przez PWN, pod patronatem honorowym Polskiego
Czerwonego Krzyża. Zakład rozdawano także podczas OFIP a także w trakcie Bankowej Akcji
Honorowego Krwiodawstwa organizowanej w październiku przez PKO BP. Na początku
września w 8 miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Szczecin,
Wrocław) emitowano bilbordy w 220 lokalizacjach. W listopadzie Rada Pań PCK
zorganizowała w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich koncert charytatywny
w ramach kampanii „Głodne Dzieciństwo”. W grudniu przeprowadzona została akcja
„Podaruj dzieciom Godne Święta”, w ramach której w 8 największych miastach emitowano
180 bilbordów oraz 44 cityscrolle. Dystrybuowano także ulotki wśród klientów sieci piekarni
Oskroba na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki tym akcjom i hojności darczyńców
udało się zebrać 88.041,05 zł na pomoc dzieciom w ramach programu „Godne Dzieciństwo”.
Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku Polski Czerwony Krzyż przeprowadził kampanię
pod hasłem: „Nie przyjmuj zaproszenia od nieznajomych”, która zwracała uwagę na ryzyko
zakażenia wirusem HIV przez kontakt seksualny z przypadkowo poznaną osobą. Kampania
„toczyła się” głównie na Facebooku. Stworzony został tam profil bohaterki kampanii, Ali
Skoczewskiej.
Ala wysyłała „Zaproszenia do znajomych” do losowo wybranych użytkowników Facebooka.
Osoba, która otrzymała zaproszenie, nie wiedziała, że jest to kampania społeczna. Nie

20

wiedziała nawet, że Ala ma cokolwiek wspólnego z PCK. Wiedziała jedynie, że nazywa się Ala
i że na profilowym zdjęciu wygląda pięknie. Wyłącznie na tej podstawie musiała podjąć
decyzję, czy przyjmie od niej zaproszenie.
Jeśli użytkownik przyjął zaproszenie od Ali, mógł zobaczyć na jej Tablicy film zatytułowany
„Pamiętasz, jak się poznaliśmy?” Film nakręcony jest z punktu widzenia bohatera, dzięki
czemu użytkownik wciela się w rolę chłopaka, który poznaje Alę na imprezie. Po tańcu, chwili
rozmowy i kilku drinkach Ala proponuje, by wyszli razem z imprezy. Film kończy się
namiętnym seksem. W tym momencie, niczego niespodziewający się widz otrzymuje
informację, że Ala ma HIV i że od tej chwili on też. Pojawia się hasło „Życie to nie Facebook,
nie przyjmuj zaproszenia od nieznajomych”.
Kampanię wspierał również drugi film zatytułowany „Zaproszenie do znajomych”, który
został umieszczony w Internecie poza Facebookiem. Był on skierowany do osób nie mających
kontaktu na tym portalu oraz do tych, którzy nie otrzymali jeszcze zaproszenia od Ali. Na
początku filmu pokazany jest proces przyjmowania zaproszenia od Ali na Facebook’u.
Akcji towarzyszyła strona internetowa, gdzie można było uzyskać informacje na temat wirusa
HIV oraz kampanii „Nie przyjmuj zaproszenia od nieznajomych”: www.pck.pl/aids
Już na początku akcji ponad 1000 osób przyjęło do znajomych absolutnie obcą osobę, widząc
jedynie jej zdjęcie. Informacje o naszej akcji szybko trafiły na główne strony najważniejszych
portali. Największe stacje telewizyjne wtórowały nam w apelu o ostrożność i badania krwi na
obecność wirusa HiV. Po zaledwie 2 dniach kampanię komentowały także amerykańskie
media. Film o akacji już po dwóch tygodniach miał ponad 2 miliony odsłon. Wywołaliśmy
dyskusję o profilaktyce HIV w 150 krajach. W pierwszych miesiącach trwania kampanii liczba
testów na obecność wirusa wzrosła aż o 43 % w porównaniu z poprzednim rokiem.
Kampanię dla Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowała agencja Saatchi & Saatchi.
Kampania uzyskała nominację do nagrody Klubu Twórców Reklamy.
Działania promocyjne towarzyszą wszystkim akcjom podejmowanym przez okręgi i rejony.
Jest to widoczne w monitoringu mediów, każdego dnia można przeczytać informacje o
różnych działaniach PCK. Szczególnie w okresie Tygodnia PCK, Dni Honorowego
Krwiodawstwa, akcji takich jak „Gorączka Złota”, „Wielkanoc z PCK”, „Dzień Walki z
Głodem”, czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Dział Promocji ZG PCK informował media o wydarzeniach związanych z różnymi akcjami i
przygotowywał materiały, które zamieszczane były na stronie www.pck.pl oraz na profilach
PCK na Facebook’u i Naszej Klasie.
W 2011 powstał zespół, w skład którego weszło 2 przedstawicieli oddziałów okręgowych i 2
przedstawicieli oddziałów rejonowych, który pracował nad koncepcją kampanii 1%.
III 2. Współpraca międzynarodowa.
W 2011 r. na przełomie listopada i grudnia odbyły się w Genewie sesje statutowe
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – 18. Sesja
Zgromadzenia Ogólnego Rada Delegatów i 31. Międzynarodowa Konferencja. Polski
Czerwony Krzyż reprezentowała 3 osobowa delegacja. W trakcie Sesji Zgromadzenia
Ogólnego przedstawiono sprawozdania Komisji Młodzieżowej, Komitetu Wyborczego, z
konferencji Regionalnych, ciał doradczych ds. zarządzania kryzysowego, humanitarnej
dyplomacji, zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Sekretarz Generalny Federacji przedstawił
sprawozdanie finansowe za lata 2009-2010 oraz plan budżetu na lata 2012-2013. Podczas
Zgromadzenia Ogólnego podkreślano także wagę współpracy z partnerami zewnętrznymi.
Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele firmy Coca-Cola, największego partnera
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biznesowego Federacji. Firma ta rozpoczyna współpracę z wieloma stowarzyszeniami
krajowymi na szczeblu lokalnym. Wiele uwagi poświęcono także doświadczeniom
społeczności i stowarzyszeń, które w ciągu ostatnich 2 lat zostały najmocniej dotknięte przez
kataklizmy (Haiti, Japonia, Pakistan). Przedstawione przez nie studia przypadku dały szerokie
spojrzenie na powtarzający się problem odpowiedniej koordynacji działań w sytuacji
zagrożenia. Podkreślano wagę współpracy z rządami przy wdrażaniu programów
symulacyjnych, których zadaniem jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji w
sytuacjach nagłych. Delegacja PCK uczestniczyła także w szeregu warsztatów tematycznych.
Wiele uwagi poświęcono roli młodzieży, podkreślano konieczność angażowania młodych
ludzi do pracy na rzecz Ruchu. Zaleca się, aby wszystkie stowarzyszenia krajowe zrewidowały
swoje programy młodzieżowe.
Przyjęto także do Ruchu nowe Stowarzyszenie – Malediwski Czerwony Półksiężyc.
W trakcie Rady Delegatów przedstawiono sprawozdania i plan działania MKCK na 2012 r. Do
priorytetów operacyjnych zaliczono działania w Afganistanie, Somalii, Iraku, Pakistanie,
Sudanie, Demokratycznej Republice Konga, Izraelu i terytoriach okupowanych, Jemenie,
Kolumbii i Sudanie Południowym. Podkreślano wagę dyplomacji humanitarnej oraz
nawiązywania partnerstw, sojuszy i sieci kontaktów, zwłaszcza w kontekście ostatnich
kryzysów w Libii, Kolumbii, Iraku, Izraelu i Sudanie. Kluczową sprawą jest uznanie roli
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża przez władze państw oraz wspieranie
jego wysiłków na rzecz poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża apelował do wszystkim komponentów Ruchu
o poszanowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Czerwonego Krzyża.
Zachęcano
stowarzyszenia krajowe do organizacji wystaw, konferencji, spotkań
tematycznych, promujących korzenie idei humanitaryzmu oraz do wspierania Muzeum
Czerwonego Krzyża w Genewie, które dysponuje najbogatszymi tego typu zbiorami na
świecie. Komisja Wspólna MKCK/Federacji ds. Statutów doceniła fakt, że 90 % stowarzyszeń
krajowych podjęło proces aktualizacji swoich statutów, jednakże zauważyła, że nadal wiele z
nich ma trudności z dostosowaniem ich do przewodnika określającego minimum wymogów.
Komisja przestrzegła przed zbyt elastycznym podejściem do 7 Podstawowych Zasad Ruchu,
zwłaszcza w tych stowarzyszeniach, których państwa toczą konflikty zbrojne.
W 31.Miedzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca poza
wszystkimi komponentami Ruchu uczestniczyły delegacje rządów państw-stron Konwencji
genewskich, w tym rządu Polski. Podczas Konferencji przedstawiono szereg sprawozdań z
realizacji bieżących przedsięwzięć humanitarnych o charakterze strategiczno-opercyjnym,
które stanowiły podstawę do wypracowania nowych rezolucji, poprzedzonych pracami w
komisjach problemowych. Polski Czerwony Krzyż przyjął 7 zobowiązań humanitarnych na
lata 2012-2013, 5 z nich to zobowiązania indywidualne Stowarzyszenia dotyczące:
 rozwoju ruchu młodzieżowego, szkoleń wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy,
międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wartości humanitarnych,
 propagowania bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez współpracę z partnerami
społecznie zaangażowanymi w działania wynikające z Dekady BRD (kampania ONZ
oraz realizacje programów i projektów skierowanych do użytkowników dróg),
 podniesienia standardu usług opiekuńczych skierowanych do różnych grup
beneficjentów oraz redukcji nierówności w dostępie do tych usług,
 analizy polskiego systemu prawnego w zakresie wysyłania i przyjmowania
międzynarodowej pomocy humanitarnej zgodnie z wytycznymi studium IDRL,
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opracowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca,
 wzmocnienia pozycji Polskiego Czerwonego Krzyża, która zapewni wiarygodność w
relacjach z partnerami zewnętrznymi oraz pozwoli lepiej odpowiadać na wyzwania
humanitarne na świecie.
Pozostałe dwa zobowiązania zostały przyjęte wspólnie z rządem Rzeczypospolitej Polskiej.
Zostały uzgodnione w drodze konsensusu na dwa tygodnie przed Konferencją, a dotyczyły:
 dalszego upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych,
 wsparcia negocjacji mających na celu ustanowienie traktatu handlu bronią.
Delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła szereg spotkań z przedstawicielami
Federacji, MKCK oraz innych stowarzyszeń krajowych, między innymi:
 z MKCK w sprawie współpracy przy pozyskiwaniu kadr na delegacje misyjne, a także
organizacji 30 edycji Letniej Szkoły Upowszechniania Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego,
 z Delegaturą Czerwonego Krzyża w Budapeszcie oraz Federacją w sprawie wdrożenia
procesu certyfikacji stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksięzyca ,
 z Komisja finansową w sprawie alokacji wpłat składek Polskiego Czerwonego Krzyża
na poczet redukcji zadłużenia,
 z przedstawicielami Globar Safety Partnership,
 z Białoruskim Czerwonym Krzyżem w sprawie współpracy transgranicznej w obszarze
IDRL oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju/wymiany
wolontariatu,
 z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem w sprawie współpracy podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012,
 z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w sprawie możliwości kontynuacji współpracy w
zakresie ratownictwa i/lub innych obszarów działalności statutowej,
 z Brytyjskim Czerwonym Krzyżem w sprawie odbycia wizyty studyjnej w pierwszej
połowie 2012 r.
 z Islandzkim Czerwonym Krzyżem
w sprawie wspólnego projektu IDRL
finansowanego z Funduszu DG ECHO,
 ze Słowackim Czerwonym Krzyżem w sprawie transferu wiedzy z zakresu MPH.
Ponadto członkowie delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża wystąpili na Zgromadzeniu
Ogólnym z prezentacją dotyczącą budowania potencjału stowarzyszeń krajowych,
dziedzictwa kulturowego PCK i rozwoju ruchu młodzieżowego oraz dyplomacji
humanitarnej i budowania partnerstwa w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inne działania w zakresie współpracy międzynarodowej w 2011 r.:
 realizowano współpracę z Fundacją dla Somali, której celem jest zebranie
środków na budowę i wyposażenie szpitala w Somali pod patronatem Polskiego
Czerwonego Krzyża,
 wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża prowadzono
rozmowy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim
dotyczących możliwości cyklicznych spotkań dla przyszłych pracowników
delegatur i misji humanitarnych,
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we współpracy z
Europe Zone Office w Budapeszcie wynegocjowano
porozumienie z Fundacją LEBARA w sprawie wspierania działań socjalnych dla
dzieci i młodzieży w Polsce i Rumunii; realizacja projektu przygotowanego przez
Biuro ZG PCK nastąpi w 2012 r.,
 opracowano na potrzeby Federacji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych
sprawozdanie merytoryczne z wykonania zobowiązań humanitarnych podjętych
przez Polski Czerwony Krzyż podczas XXX Międzynarodowej Konferencji
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
 we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego uruchomiono
polską edycję Dekady Działań BRD,
 podpisano porozumienie o współpracy z Białoruskim Czerwonym Krzyżem,
 współpracowano z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem w obszarze przygotowań do
EURO 2012,
 prowadzono negocjacje z Kanadyjskim Czerwonym Krzyżem dotyczące wsparcia
dla ofiar powodzi w Polsce w 2010 r.,
 we współpracy z Islandzkim, Holenderskim, Brytyjskim, Litewskim Czerwonym
Krzyżem opracowano propozycje projektu dotyczącego wytycznych w obszarze
usprawnienia krajowego systemu reagowania oraz międzynarodowej pomocy w
sytuacji klęsk i katastrof,
 prowadzono działania informacyjne dotyczące pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi
w Japonii.
Odziały okręgowe i rejonowe również prowadziły współpracę międzynarodową, która
polegała na wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach działalności statutowej, a także
udziału w imprezach. Głównie dot. to współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, ale
także w mniejszym stopniu z innymi Stowarzyszeniami Krajowymi, takimi jak: Białoruski,
Czeski Czerwony Krzyż, Duński Czerwony Krzyż, Litewski Czerwony Krzyż, Słowacki
Czerwony Krzyż i Ukraiński Czerwony Krzyż.
III 3. Naczelne organy Polskiego Czerwonego Krzyża:
W 2011 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża, który
zatwierdził projekt Statutu PCK.
Ponadto:
Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbyła 3 posiedzenia, podjęła 15 uchwał w sprawach:
 przyjęcia Systemu Finansowego PCK,
 określenia wysokości i podziału odpisu obowiązującego na rzecz Zarządu Głównego
PCK,
 przyjęcia sprawozdań PCK z działalności finansowej i programowej w 2010 r. oraz
budżetu na 2011 r.,
 kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz zasad
wyboru organów,
 nadania Godności Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
 powołania komisji ds. wzajemnych rozliczeń finansowych miedzy zarządami PCK
poszczególnych poziomów organizacyjnych,
 powołania Komisji ds. nowelizacji ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu,
 przyjęcia rezygnacji ze składu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
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Zarząd Główny PCK w 2011 r. odbył 9 posiedzeń, podjął 83 uchwały, w tym:
 22 dotyczących upoważnień do dokonywania czynności prawnych dla przedstawicieli
ZG, zarządów okręgowych i rejonowych PCK;
 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność PCK (w Bydgoszczy,
Łodzi, Żelaźnie), 1 w sprawie nabycia nieruchomości (Kalisz),
 1 dotyczące środków uzyskanych z tytułu odpisu 1 % podatku od osób fizycznych;
 2 w sprawie sprzedaży i kupna samochodu;
 15 dotyczących spraw finansowych (min. zatwierdzenie budżetu, sprawozdania
finansowego);
 7 w sprawach programowych,
 3 w sprawach regulaminowych;
 pozostałe dotyczyły różnych zagadnień z zakresu działalności statutowej.
Prezydium Zarządu Głównego PCK zbierało się stosownie do potrzeb, głównie przed
posiedzeniami Zarządu w celu zaopiniowania projektów materiałów przedstawianych do
rozpatrzenia.
Kapituła Odznaki Honorowej PCK odbyła 2 posiedzenia, rozpatrzyła wnioski i przyznała
901 Odznak:

50 - I stopnia.
 142 - II stopnia.
 378 - III stopnia,
 331 - IV stopnia.
W 2011 r. działały komisje problemowe powołane przez Zarząd Główny:
 Komisja Finansowa - oceniała sytuację finansową Stowarzyszenia, opiniowała
sprawozdania finansowe, projekty budżetu, sprawy majątkowe,
 Komisja Statutowa – przygotowała projekt nowelizacji Statutu PCK,
 Komisji ds. wzajemnych rozliczeń
finansowych między
zarządami PCK
poszczególnych poziomów organizacyjnych Stowarzyszenia – opracowała „System
Finansowy PCK”,
 Komisja ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża - opiniowała wnioski o użyczenie
znaku i wydawała opinie w sprawie jego nadużycia,
 Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego - zajmowała
się sprawami dot. upowszechniania mph, a jej członkowie prowadzili różne wykłady
w tym podczas Polskiej i Międzynarodowej Szkoły Prawa Humanitarnego,
 Komisji Programowa Pierwszej Pomocy - zajmowała się opracowaniem nowych i
aktualizacja istniejących programów nauczania pierwszej pomocy oraz
przygotowaniem wystąpienia o odnowienie certyfikatu nadawanego przez
Europejskie Centrum Referencyjne Pierwszej Pomocy,
 Komisja ds. Pomocy Społecznej i Szkolenia - zajmowała się zagadnieniami związanymi
z działalnością opiekuńczą, w tym realizacją strategii programowej w tym zakresie,
 Krajowy Zespół ds. Ratownictwa uczestniczył min. w spotkaniach roboczych w
Ministerstwie Zdrowia na temat propozycji nowelizacji rozporządzenia dot. kursów
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przygotowań do EURO 2012.
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IV Kontrole.
W 2011 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu przeprowadzono 164 kontroli zewnętrzne (Urzędy
Miast, Gmin, Agencja Rynku Rolnego, Kuratoria Oświaty i Wychowania, PIS, ZUS, MOPS, PIP)
w 13 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.
V Podsumowanie
W 2011 r. Stowarzyszenie realizowało zadania zgodnie z „Założeniami do programu działania
na lata 2010-2013” uchwalone przez Krajowy Zjazd, w styczniu 2010 r. koncentrując się na
takich dziedzinach działalności statutowej jak pomoc społeczna i opieka nad chorym w
domu, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa,
ratownictwo i pierwsza pomoc. Ważne miejsce zajmowały zadania związane z
upowszechnianiem podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i
poszanowania ludzkiej godności.
Najwięcej programów i różnych akcji realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w 2011 r.
dotyczyło promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, szczególnie w środowisku dziecięcomłodzieżowym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”. Równie interesujące dla uczestników były Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy.
Na stabilnym poziomie utrzymuje się działalność opiekuńcza. Oddziały okręgowe i rejonowe
dokładały wielu starań, aby pozyskać zadania zlecone w tym zakresie, mimo iż zmalała liczba
punktów opieki i podpisanych umów z samorządami, wzrosła liczba podopiecznych PCK, w
tym objętych opieką ze środków własnych Stowarzyszenia.
W 2011 r. zakończono realizację programu „Okno na Świat” finansowanego przez Fundację
„Velux” za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża. Doświadczenia tego projektu i
osiągnięte rezultaty powinny zachęcać do kontynuacji w przyszłości, być może w całym
Stowarzyszeniu.
Udało się, w dużym stopniu dzięki pomocy Niemieckiego Czerwonego Krzyża, rozwinąć
System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Działające w ramach Systemu Grupy
były systematycznie doposażone w odpowiedni sprzęt a ich członkowie odbywali szkolenia i
uczestniczyli w wielu akcjach, ćwiczeniach, zabezpieczeniach imprez masowych.
Liczną grupę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia stanowią honorowi dawcy krwi,
zrzeszeni w klubach HDK PCK. Oddziały okręgowe i rejonowe włączają się w akcje
ogólnopolskie promujące honorowe krwiodawstwo, ale też realizują własne projekty w tym
zakresie.
Ważnym wydarzeniem było zatwierdzenie rozporządzeniem Rady Ministrów nowego Statutu
Polskiego Czerwonego Krzyża. Wdrażanie zapisów Statutu powinno zakończyć się w połowie
2012 r. wyborem nowych organów statutowych i ostatecznym wprowadzeniem różnych
regulacji umożliwiających funkcjonowanie Stowarzyszenia w oparciu o nowy Statut.
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Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych i członków Stowarzyszenie w
dalszym ciągu dysponuje dużym potencjałem społeczników, szczególnie w środowisku
dziecięco-młodzieżowym i w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Do sukcesów należy zaliczyć wprowadzenie Systemu finansowego PCK, który ustala jednolite
zasady gospodarki finansowej w Stowarzyszeniu.
Opisane w sprawozdaniu działania, mimo wielu trudności organizacyjnych i finansowych
przyniosły określone, wymierne rezultaty i świadczą o dużym zaangażowaniu członków PCK,
wolontariuszy i pracowników w realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia.

Przyjęto
Na posiedzeniu Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża
24 kwietnia 2012 r.
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