
 
 

Sprawozdanie za rok 2008 
 
 
1.   Dane rejestracyjne fundacji 
 
Nazwa: Polska Akcja Humanitarna 
Siedziba, adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa  
Telefon / Fax: (022) 828 90 86, 831 99 38, 828 88 82 
e-mail: pah@pah.org.pl 
Strona 
internetowa: 

www.pah.org.pl 

Bank, który 
obsługuje 
organizację i 
numer konta: 

Bank BPH S.A 
Oddział w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa  
56 1060 0076 0000 4011 0000 1906 

Władze 
organizacji: 

• Rada Fundacji 
• Zarząd Fundacji 
• Komisja Rewizyjna 

Data rejestracji i 
numer księgi 
rejestrowej 
fundacji: 

Pierwszy wpis 20 grudnia 1994, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,  
Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy nr 4443;  
Nr KRS 0000136833 wpis 28 października 2002 r. 
OPP - 19 marca 2004 r.  

Nr REGON: 010849302 
Zarząd Fundacji: Prezes zarządu: 

Janina Ochojska-Okońska, zam. w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 15 m. 3 
Członkowie zarządu: 

• Włodzimierz Sarna, zam. w Podkowie Leśnej, ul. Cicha 27 
• Grzegorz Gruca, zam. w Warszawie, ul. Czereśniowa 49 
• Małgorzata Jasiczek-Gebert, zam. w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 3 m. 2 
• Aleksandra Rezunow, zam. w Warszawie, ul. Czerwonego Krzyża 6 m. 8 
 

Cele statutowe:  Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i 
charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 
 
 
2.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
 
Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i 
niesienie wartości humanitarnych. 
 
Polska Akcja Humanitarna pomaga ludziom (społecznościom) w sytuacjach kryzysowych w jak 
najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, 
kształtuje postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą Polskiej 
Akcji Humanitarnej jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. 
 
Cele statutowe PAH realizuje w szczególności poprzez: 
• Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy; 
• Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy; 
• Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy; 



• Tworzenie i wspieranie placówek pomocy; 
• Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;  
• Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych; 
• Organizowanie zbiórek publicznych; 
• Organizowanie konferencji i seminariów; 
• Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej; 
• Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
 
Działalność PAH jest oparta na dwóch filarach: pomocy i edukacji. PAH udziela pomocy w 
sytuacjach, w których skala potrzeb przekracza możliwości ich zaspokojenia przez władze lokalne 
oraz gdy dysponuje odpowiednimi środkami zapewniającymi efektywne niesienie pomocy. PAH 
samodzielnie ocenia potrzeby oraz możliwość ich zaspokojenia. Zasadą PAH jest nie tylko 
niesienie pomocy jak największej ilości ludzi, ale również jak najszersze zaangażowanie 
społeczeństwa w pomoc dla potrzebujących.  
 
 

Realizacja celów statutowych 
 
Pomoc humanitarna i rozwojowa realizowana w ramach misji zagranicznych PAH oraz Centrum 
Pomocy Uchodźcom i Repatriantom w roku 2008 obejmowała następujące obszary:  
• zapewnienie dostępu do wody oraz promocja higieny,  
• wzmacnianie beneficjenta w jego dążeniu do samodzielności 

 społeczności w strefie działań misji zagranicznych PAH 
 uchodźcy i repatrianci w Polsce 
 dzieci i placówki edukacyjne - program PAJACYK 

• zapewnienie dzieciom i dorosłym dostępu do edukacji.  
 
Pomoc natychmiastowa obejmowała wszystkie rodzaje doraźnej interwencji w sytuacjach 
kryzysowych:  
• dostęp do wody i należytych warunków sanitarnych,  
• dostawa żywności,  
• ochrona zdrowia, 
• zapewnienie dachu nad głową,  
• dostarczenie przedmiotów pierwszej potrzeby.   
 
Działania edukacyjne koncentrowały się na budowaniu świadomości społecznej dzieci i młodzieży, 
studentów oraz grup mających wpływ na szerzenie świadomości w społeczeństwie (np. 
nauczyciele, politycy, dziennikarze) w kierunku odpowiedzialności za świat poprzez: 
• współpracę ze szkołami, 
• szkolenia wolontariuszy, 
• kampanie społeczne. 
 
 

Woda 
 
Prawie miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości 
– wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ma to bezpośredni wpływ na ich życie i 
zdrowie.  
 
Osoby dotknięte problemem zmagają się pragnieniem, niedożywieniem oraz z chorobami 
wywołanymi spożywaniem zanieczyszczonej wody np. z biegunką, która każdego roku powoduje 
śmierć 2 miliony dzieci. Konieczność pokonania dużych odległości do źródeł wody uniemożliwia 
wielu dzieciom regularne lub w ogóle uczęszczanie do szkoły.  
 



Dostęp do wody pitnej jest też niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki  
z ubóstwem. Zabezpieczanie tej potrzeby determinuje pomoc i rozwój w innych sektorach: 
edukacji, rolnictwie i zdrowiu publicznym. 

W 2008 roku w Sudanie Południowym i Darfurze, Autonomii Palestyńskiej oraz w Afganistanie 
PAH wybudowała studnie oraz systemy sanitarne i kanalizacyjne oraz przeprowadziła szkolenia 
dotyczące higieny.  

Wzmacnianie beneficjentów w ich dążeniu do samodzielności 
 
Każda pomoc powinna mieć w ostatecznym celu budowanie niezależności beneficjentów od 
pomocy humanitarnej. 
 
Konflikty wojenne, katastrofy naturalne i bieda drastycznie ograniczają zdolność do samodzielności 
zarówno na poziomie jednostki jak i państwa.  
 
Projekty mające na celu wzmacnianie i usamodzielnianie beneficjentów pozwalają ludziom i 
społecznościom przejąć odpowiedzialność za własne życie, dostosować się do nowych realiów 
społecznych, odbudować wiarę we własne możliwości. 
  
W 2008 roku beneficjenci PAH w Afganistanie, Sudanie Południowym, Autonomii Palestyńskiej i w 
Polsce uczestniczyli w projektach, które pozwoliły im rozwinąć się, podnieść i zdobyć nowe 
kwalifikacje zawodowe oraz zaadaptować się do nowej sytuacji życiowej.  
 

Dostęp do edukacji 

Każdy ma prawo do nauki. Tymczasem aż 93 miliony dzieci na świecie nie chodzi do szkoły 
podstawowej, a ponad 780 milionów dorosłych nie potrafi czytać i pisać. Dostęp do edukacji jest 
istotny nie tylko ze względu na sam fakt zdobywania wiedzy. Dla krajów rozwijających się to 
przede wszystkim szansa na redukcję ubóstwa. 

PAH w 2008 roku zrealizowała projekty zapewnienia dostępu do edukacji w Afganistanie, Sudanie 
Południowym i w Polsce (skierowane do dzieci uchodźców). W ramach tych działań PAH 
organizowała zajęcia nauki czytania i pisania, kursy angielskiego i komputerowe oraz ufundowała 
stypendia.  
 

Edukacja, wolontariat i kampanie społeczne 
 
Każdy z nas – niezależnie od wieku i zamożności – może i powinien pomagać. Ważne jest, by 
pomagać mądrze – nie szkodząc i mając na uwadze godność innych osób. 
 
PAH pokazuje różne sposoby działania na rzecz potrzebujących – tych w naszym najbliższym 
otoczeniu oraz tych żyjących w odległych częściach świata. PAH działa również na rzecz rozwoju 
ludzkiego, społecznego i gospodarczego krajów mniej rozwiniętych gospodarczo.  
 
W 2008 roku PAH pracowała z wieloma grupami społecznymi: z dziećmi i młodzieżą szkolną, 
nauczycielami, studentami, wolontariuszami, dziennikarzami, politykami i szeroko pojmowanym 
społeczeństwem. 
 
Zrealizowała różnorodne działania edukacyjne: szkolenia, doradztwo i wsparcie dla nauczycieli 
oraz uczniów, zajęcia w szkołach, opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
projekty i akcje edukacyjne skierowane do szkół, szkolenia dla wolontariuszy. 
 
Przeprowadziła cztery kampanie społeczne poruszające zagadnienia związane z Milenijnymi 
Celami Rozwoju jak: dostęp do wody pitnej, dostęp do edukacji oraz inne poświęcone 
niedożywieniu dzieci w Polsce i problemom uchodźców.  



Lokalizacja Beneficjenci 
Rezultaty - np. liczba 
wybudowanych obiektów, 
przeprowadzonych szkoleń 

Źródlo 
finansowania Partnerzy 

Pomoc humanitarna i rozwojowa  
Dostęp do wody i promocja higieny  

Afganistan, 
prowincja 
Kapisa, 
dystrykt 
Kohistan 1, 
Kohband, 
Kohistan 2 

Uczniowie i 
nauczyciele ze szkół, 
w których zbudowano 
infrastrukturę, 
Społeczność lokalna, 
pacjenci kliniki. 
Łącznie około 7353 
uczniów i 152 
nauczycieli. 

Wybudowano 3 studnie 
głębinowe, w tym 2 studnie z 
pompą ręczną oraz 1 z pompą 
solarną i panelami słonecznymi. 
Wybudowano 1 system 
dystrybucji wody do studni z 
pompą solarną.  
Wybudowano 2 systemy 
doprowadzające do szkół wodę 
źródlaną ze zbiornikami na wodę 
o pojemności 10 000 litrów 
każdy.  
Naprawiono pompy ręczne typu 
Pamir, w miejscowości Mula 
Khalil, w prowincji Kapisa. 
Zakupiono kontenery na śmieci 
do 6 szkół.  
Zakupiono 2 zbiorniki do mycia 
rąk dla 2 szkół w miejscowości 
Pufdam. 

MSZ, PAH   

Autonomia 
Palestyńska, 
Dystrykt 
Betlejem, 
Zachodni 
Brzeg 

Uczniowie, ich rodzice 
i nauczyciele z dwóch 
szkół i Centrum 
Edukacji Ekologicznej 
-900 osób. 

Wybudowano 2 betonowe 
zbiorniki do magazynowania 
wody pod ziemią, 6 metalowych 
zbiorników do wody 
montowanych na dachu, 20 
toalet, 1 szkolenie ze sposobów 
oszczędzania wody i higieny dla 
dorosłych, 3 szkolenia dla dzieci.

MSZ, PAH Environmental 
Education Centre 

Autonomia 
Palestyńska, 
Yassid, 
Zachodni 
Brzeg 

Mieszkańcy 
miejscowości Yassid -
2800 osób. 

Budowa wodociągu i punktu 
poboru wody - realizacja w toku. ECHO, PAH nie dotyczy 

Sudan Darfur, 
Darfur 
Zachodni, 
dystrykty: 
Morni, Kulbus 

Społeczność lokalna, 
uczniowie lokalnych 
szkół - około 20 000 
osób. 

Wybudowano 20 studni 
głębinowych. 
Zainstalowano 6 zbiorników z 
kranami do mycia rąk w 3 
szkołach w Kulbus. 
W październiku 2008 
zorganizowano w szkole w 
Kulbus tzw. Światowy Dzień 
Mycia Rąk. 
Przeprowadzono akcję 
dezynfekcyjną w ponad 2300 
gospodarstw domowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej 
w Kulbus. 

MSZ, zbiórka 
publiczna, PAH, 
1% 

UNICEF 



Sudan 
Południowy, 
stan Jonglei, 
hrabstwa: 
południowy i 
północny Bor, 
Uror 

Społeczność lokalna, 
Departament Wodny 
Ministerstwa 
Infrastruktury - około 
35000 osób. 

Wybudowano 20 studni 
głębinowych. 
Dokonano konserwacji i 
kompleksowej naprawy 12 studni 
głębinowych. Dostarczono 52 
zestawy części zamiennych oraz 
25 zestawów narzędzi do 
napraw pomp ręcznych. 
Przeprowadzono tygodniowe 
szkolenie dla pracowników 
Departamentu Wodnego 
Ministerstwa Infrastruktury w 
Bor. 
Przeprowadzono szkolenia z 
zakresu zarządzania 
infrastrukturą wodno - sanitarną 
oraz promocji higieny dla 22 
Komitetów Wodnych. 
Przeprowadzono promocję 
higieny w hrabstwach objętych 
działaniami PAH polegające 
m.in. na dystrybucji ulotek, 
warsztatach, itp. 

MSZ, zbiórka 
publiczna, PAH, 
1% 

UNICEF 

Wzmacnianie beneficjentów w ich dążeniu do samodzielności  
Społeczności w strefie działań misji zagranicznych PAH  

Afganistan, 
prowincja 
Pandższir 

Pracownicy 
Departamentu 
Edukacji w 
Pandższirze, 
nauczyciele i studenci 
Instytutu 
Pedagogicznego,  
uczniowie, 
nauczyciele i 
społeczność lokalna 
Malaspy.1617 osób: 
416 pracowników, 
nauczycieli i 
studentów z Instytut 
Pedagogicznego,  
160 uczennic ze 
szkoły w Malaspie,  
600 mieszkańców 
Malaspy 
441 nauczycieli i 
uczniów ze szkoły 
średniej w Malaspie. 

Wyposażenie pracowni 
komputerowej w Departamencie 
Edukacji oraz pracowni 
komputerowej w szkole żeńskiej 
w Malaspie. 
Zakup systemu paneli 
słonecznych zainstalowany w 
Departamencie Edukacji 
zasilający sprzęt IT. 
Kursy komputerowy i języka 
angielskiego dla pracowników 
DE oraz pracowników i 
nauczycieli Instytutu 
Pedagogicznego w Dasztak, a 
także w szkole w Malaspie.  

MSZ, PAH 

Departamentem ds. 
Kontaktów 
Międzynarodowych 
i Kultury przy 
Ministerstwie 
Edukacji Islamskiej 
Republiki 
Afganistanu, 
Departament 
Edukacji w 
Pandższirze. 



Autonomia 
Palestyńska 
Dystrykt 
Hebron, 
Zachodni 
Brzeg 

Kobiety, mieszkanki 
miejscowości Idna, 
Tarquimia i Bet Kahel 
- 26 kobiet. 

Zakupiono 48 ciężarnych kóz i 5 
kozłów, 16 ton paszy, 
przeprowadzono 21 dni 
szkoleniowych z zakresu hodowli 
kóz, produkcji przetworów 
mlecznych i zasad 
spółdzielczości, zakupiono 
maszyny do produkcji 
przetworów mlecznych.  

MSZ, PAH 

Shorouq Society for 
Women, Mashav 
(Center for 
International 
Cooperation, 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 
Izraela), Cinadco 
(Center for 
International 
Agricultural 
Development 
Cooperation), 
Nisped (Negev 
Institute for 
trategies of Peace 
and Development). 

Sudan 
Południowy, 
stan Jonglei, 
hrabstwo: 
południowy 
Bor. 

Kobiety z Centrum 
Szkoleń Zawodowych 
- 15, społeczność 
lokalna miejscowości 
Malek, społeczności 
lokalne Werkok, 
Kapat, Makuach, 
Kombek - ok. 1000 
osób, 12 osób z 
Komitetów 
Rozwojowych w: 
Werkok, Kapat, 
Makuach, Konbeek, 
społeczność lokalna 
(+ osoby chore na 
trąd) -150 osób 

Wybudowano i wyposażono 
Centrum Szkoleń Zawodowych 
w miejscowości Malek. 
Przeprowadzono cykl szkoleń z 
zakresu: krawiectwa, 
piekarnictwa, rolnictwa, hodowli 
drobiu.  
Aktywizacja i wsparcie 
Komitetów Rozwojowych w 
miejscowościach: Werkok, 
Kapat, Makuach, Konbeek. 
Dostarczono nasiona, narzędzia, 
sieci oraz pompy do 
nawadniania pól do wioski 
trędowatych w Malek. 

MSZ, 
FAO, PAH   

Uchodźcy i repatrianci w Polsce  

Polska  
Osoby posiadające 
jedną z form ochrony 
na terenie RP - 130 
osób. 

KLUB PRACY - udzielono ok. 
650 porad, umówiono z 
pracodawcami  
ok. 300 poszukujących pracy 
uchodźców.  
Wysłano do pracodawców ok. 
700 Curriculum Vitae; ok. 120 
pracodawców przekonano do 
spotkania z uchodźcami. 

EQUAL 
MPiPS   

Warszawa - 
Dom 
Uchodźcy 
PAH 

Osoby w wyjątkowo 
trudnej sytuacji, które 
z różnych przyczyn 
nie mogą zamieszkać 
na terenie ośrodka dla 
starających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy - 64 osoby. 

Zapewnienie schronienia, 
działania wspierające i 
integracyjne. 

EFU 
Wojewoda 
Mazowiecki 

  



Warszawa, 
Ośrodek Linin 

Osoby starające się o 
nadanie statusu 
uchodźcy lub 
posiadające jedną z 
form ochrony na 
terytorium RP - ok. 
1140 osób 

Kursy komputerowe, zawodowe, 
warsztaty kulinarne, lekcje 
języka polskiego, biblioteka i 
czytelnia prasy, kącik dla dzieci, 
spotkania i wyjścia integracyjne 
w ramach programu 
ŚWIETLICE. 

EQUAL 
Wojewoda 
Mazowiecki 
MPiPS 
Urząd m.st. 
Warszawy 

  

Polska/woj. 
mazowieckie, 
małopolskie i 
kujawsko-
pomorskie 
oraz inne, b. 
ZSRR 

Imigranci ( repatrianci, 
członkowie rodzin 
repatriantów - 
cudzoziemcy, 
cudzoziemcy mający 
w Polsce zezwolenie 
na czas oznaczony 
lub na osiedlenie się, 
cudzoziemcy 
przebywający w 
Polsce na wizach 
pobytowych, imigranci 
posiadający już 
obywatelstwo polskie, 
ale niezwiązani z 
repatriacją). 
Lektorzy prowadzący 
kursy języka 
polskiego; Imigrantów 
– 400 osób, osoby 
pracujących z 
imigrantami – 30 osób 

Kursy języka i literatury polskiej, 
spotkania z historią i kulturą, 
(wyjścia do kin, teatrów, muzeów 
oraz wycieczki). 
Spotkania wigilijne - 
zorganizowanie 3 spotkań z 
okazji świąt Bożego Narodzenia: 
w Warszawie, Krakowie i 
Toruniu. 
Podnoszenie kwalifikacji 
lektorów - zapewnienie udziału w 
kursach języka rosyjskiego 3 
lektorom prowadzącym kursy 
języka polskiego; zakup 
materiałów z glottodydaktyki.  
Poradnictwo indywidualne 
(prawne, psychologiczne, 
interwencje w sprawach 
kryzysowych), spotkania 
informacyjne, kolportaż zestawu 
informacyjnego składającego się 
z poradnika dla repatriantów 
"Polska dla Ciebie", publikacji 
"Twórcze pisanie" i ulotki 
informacyjnej. Kursy jęz. 
angielskiego, kursy 
komputerowe, warsztaty z 
zakresu pisania CV, listów 
motywacyjnych i symulacje 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
warsztaty z autoprezentacji i 
antystresowe. 

PAH 
Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 
Urząd m.st. 
Warszawy 
Jeronimo Martens 
Teatry i 
Filharmonia w 
Krakowie 
Centrum Kultury 
"Dworek 
Białoprądnicki" i 
Restauracja 
"Dworek 
Białoprądnicki" w 
Krakowie 
Wydawnictwo 
"Znak" 
Kina i teatry w 
Toruniu, 
Bydgoszczy i 
Włocławku, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Szkoły językowe - 
darowizna usługi 
Centrum 
Informacji i 
Planowania 
Kariery 
Zawodowej 
Biuro Karier w 
Toruniu 

  

Dzieci i placówki edukacyjne - program PAJACYK  
 
 
 
 
 
 
 
Polska 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie, którzy nie 
otrzymują w szkole 
darmowych posiłków 
w ramach pomocy 
społecznej, a mimo to 
potrzebują takiej 
pomocy - 7049 dzieci, 
176 placówek 
edukacyjnych 

Sfinansowanie posiłków dla 
dzieci w różnych placówkach 
edukacyjnych w całej Polsce. 
Łącznie liczba sfinansowanych 
posiłków - ok. 628171 Program 
stanowi wsparcie dzieci, ich 
rodzi i gmin 

zbiórka publiczna, 
PAH   



Dostęp do edukacji  

Afganistan 
prowincja 
Pandższir 

Uczniowie i 
nauczyciele z 3 szkół, 
studenci i pracownicy 
Instytutu 
Pedagogicznego - 
2318 osób (2257 
uczniów i 61 
nauczycieli).  
400 studentów i 
pracowników Instytutu 
korzystających z 
biblioteki.  

Wyposażono i zabezpieczono 
trzy sale komputerowe w 
szkołach w Sangana, Rokha i 
Qabazan.  
Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 6 
miesięcznych kursów nauki 
języka angielskiego (3 szkoły) i 
obsługi komputerów (2 szkoły),  
Wyposażenie Instytutu 
Pedagogicznego w literaturę 
fachową i materiały metodyczno-
dydaktyczne. 172 pozycje 
podręczników 
i literatury fachowej, w sumie 
475 książek. Zakup materiałów 
edukacyjnych i pomocy 
naukowych dla 3 szkół (49 
pozycji).  

MSZ, PAH 

Departament ds. 
Kontaktów 
Międzynarodowych 
i Kultury przy 
Ministerstwie 
Edukacji Islamskiej 
Republiki 
Afganistanu, 
Departament 
Edukacji w 
Pandższirze, 
Instytut 
Pedagogiczny  
3 szkoły w 
Pandższirze  

Afganistan  
prowincja 
Kapisa. 

Uczniowie i 
nauczyciele z 4 szkół 
w prowincji Kapisa - 
350 uczniów (171 
dziewczynek i 179 
chłopców).  

Kontynuacja kursów obsługi 
komputerów i języka 
angielskiego w 4 szkołach z 
wykorzystaniem istniejącego 
sprzętu komputerowego dla 
uczniów z poprzedniej edycji 
projektu oraz nowych, jak 
również dla nauczycieli. 
Tygodniowa liczba zajęć w 
jednej szkole to 24 godziny 
języka angielskiego i 24 godziny 
zajęć komputerowych dla 4 grup 
uczniów. Łącznie w miesiącu 
192 godz. w każdej szkole. 
Projekt trwał 4 miesiące. 

Fundacja BRE 
Banku 4 szkoły w Kapisie 

Polska  
350 uczniów (171 
dziewczynek i 179 
chłopców).  

Półroczne stypendia naukowe 
dla dzieci uchodźców. 

zbiórka publiczna, 
PAH 

Gazeta Wyborcza 
Kraków, 
Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 

Sudan 
Południowy 
Stan Jonglei, 
hrabstwo: 
południowy 
Bor 

31 uczestników (25 
kobiet i 6 mężczyzn) z 
4 miejscowości. 

Kurs pisania i czytania dla 
dorosłych. MSZ  nie dotyczy 

Pomoc natychmiastowa  

Bangladesz, 
prowincje: 
Bagerhat, 
Barguna, 
Pirojpur, 
Patuakhali 

Ofiary cyklonu Sidr - 
wkład do projektu 
Oxfam GB 
skierowanego do 200 
000 beneficjentów w 
40 000 gospodarstw. 

W ramach działań Oxfam GB 
oczyszczano drogi, 
odbudowywano system wodno-
sanitarny, prowadzono działania 
promujące higienę. Prowadzono 
dystrybucję nasion roślin 
uprawnych. 

zbiórka publiczna, 
PAH Oxfam GB  



Birma Ofiary cyklonu Nargis 
w Birmie 

Przeprowadzono zbiórkę 
publiczną. Wydatkowanie 
środków zaplanowano na 2009r. 

zbiórka publiczna, 
PAH   

Gruzja - obozy 
IDP na terenie 
całego kraju, 
strefa 
buforowa oraz 
Osetia Płd. 

Ofiary konfliktu 
zbrojnego ok. 2300 na 
terenie Gruzji i strefy 
buforowej, 200 osób 
na terenie Osetii Płd. 

PAH dostarczyła pomoc 
bezpośrednio beneficjentom 
(rozdawnictwo) w 16 ośrodkach 
dla IDP, a także realizowała 
projekt poprzez lokalną 
organizację partnerską APD.  
W miejscowości Szertuli zostało 
naprawionych 7 domów, 
dostarczono 405 beneficjentom 
2440 kg mąki i drwa niezbędne 
do przetrwania zimy, 11 
wyselekcjonowanym rodzinom 
dostarczono cielne krowy. 
Cielaki zostały przekazane 
kolejnym gospodarstwom.  
W Cchinvali, w Osetii 
Południowej przekazano 
poszkodowanym art. pierwszej 
potrzeby, lekarstwa i okna.  

zbiórka publiczna, 
PAH 

APD; Charity 
Humanitarian 
Centre „Abkhazeti” 

Sudan 
Południowy, 
Stan Jonglei, 
miasto Bor 

Ofiary powodzi; 1500 
gospodarstw 
domowych 

Dystrybucja sprzętu i narzędzi 
do usuwania skutków powodzi. 

Fundacja TEPS 
(TOTAL)   

Edukacja humanitarna i rozwojowa   
Współpraca ze szkołami  

Polska  

Dzieci, młodzież, 
nauczyciele; 720 
nauczycieli, 70 
wolontariuszy, ponad 
4000 uczniów, 52 
szkoły brały udział w 
projektach Szkoła 
Globalna i Szkoła 
Humanitarna, 67 szkół 
wzięło udział w 
Kampanii Wodnej (38 
rozliczyło się do końca 
2008 r.), ponad 5000 
osób otrzymało 
publikacje. 

Przeprowadzono 32 szkolenia 
dla nauczycieli oraz 200 zajęć 
dla dzieci i młodzieży. 
Opracowano 24 scenariusze 
zajęć z zakresu praw człowieka 
w perspektywie globalnej - 
scenariusze dostępne na stronie 
internetowej. Opracowano i 
wydano 5 publikacji z zakresu 
edukacji humanitarnej i 
rozwojowej ("Lekcje dla świata. 
Scenariusze zajęć z edukacji 
globalnej", "Kampania wodna. 
Materiały do globalnej edukacji 
rozwojowej", "Szkoła Globalna. 
Przewodnik dla nauczycieli.", 
"Jak uczyć modnie i etycznie?", 
kalendarz edukacyjny na 2009 
rok oraz przewodnik dla 
studentów "Etyczne spojrzenie 
na modę". Wydano także 3 
numery pisma dla młodzieży 
"Pomagamy".                              .

Komisja 
Europejska, MSZ, 
MEN, MPiPS, 
Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego, 
Urząd Miasta 
Toruń, PAH 

  



Polska  

Kadra szkół 
przyjmujących dzieci 
uchodźcze: dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholodzy - 132 
osób z 57 szkół oraz 5 
pracowników 
kuratoriów. 

Opracowano moduły 
szkoleniowe, przeprowadzono 7 
dwudniowych szkoleń; strona i 
forum www.uchodzcydoszkoly.pl 
- podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących z beneficjentem 

UNHCR, PAH   

Afganistan - 
prowincje 
Pandższir i 
Kapisa, Polska 

Uczniowie i 
nauczyciele z 5 szkół 
w Afganistanie - 160 
uczniów i nauczycieli; 
uczniowie i 
nauczyciele z 10 szkół 
z Polsce - 160 
uczniów.  

Wymiana korespondencji 
pomiędzy uczniami ze szkół w 
Afganistanie i uczniami ze szkół 
w Polsce (trwa w 2009) 

MSZ, Fundacja 
BRE Banku, PAH 

10 szkół w Polsce, 
5 szkół w 
Afganistanie 

Współpraca w ramach wolontariatu  

Kraje Południa 
- Uganda, 
Kamerun, 
Nigeria, Mali, 
Senegal, 
Madagaskar 

6 wolontariuszek 
(stażystek) z Polski. 

Program GLEN - staże 
wolontariuszy w organizacjach 
lokalnych w krajach globalnego 
Południa; powstały materiały 
raporty i edukacyjne "Uganda. 
Materiały edukacyjne.", 
"Kamerun. Materiały 
edukacyjne", szkolenie  

MSZ, ASA, PAH   

Polska 
Wolontariusze 
trenerzy edukacji 
humanitarnej 60 osób. 

7 szkoleń dla wolontariuszy, 
publikacja "Lekcje dla świata" 

Fundusze 
Norweskie,    

Polska, 
Portugalia, 
Litwa, 
Słowacja, 
Turcja 

Wolontariusze i 
pracownicy z Polski, 
Portugalii, Litwy, 
Słowacji i Turcji - 60 
osób. 

Szkolenia i warsztaty dla 
wolontariuszy i pracowników w 
celu wypracowania metod do 
pracy na rzecz beneficjentów 
zróżnicowanych kulturowo. 

GRUNDTVIG 

Intercultura-AFS -
 Portugalia, 
Association LIA / 
Window to the 
Future - Litwa, 
Foundation Institute 
of Transnational 
Education and 
Research, 
Słowacja, Giresun 
Halk Egitimi 
Merkezi ve Aso 
Mudurlugu, Turcja 

 
 
 
 
 
 
 
Polska – 
Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 

22 wolontariuszy z 
Warszawy, Krakowa i 
Łodzi zróżnicowanych 
wiekowo i zawodowo. 

Przeprowadzono 4 szkolenia 
(jedno 5-dniowe, dwa 2-dniowe, 
jedno 8-godzinne). Powstały 
materiały edukacyjne; materiały 
prezentujące działania PAH oraz 
promujące wolontariat (ulotka, 
koszulki). 

Urząd m.st. 
Warszawy, PAH   

Kampanie społeczne   



Polska 

Decydenci, 
dziennikarze i media, 
studenci - 700 
decydentów 
(parlamentarzyści, 
dyplomaci, 
europarlamentarzyści) 
2500 studentów,120 
dziennikarzy. 

Szkolenie dla studentów 
"Współpraca rozwojowa - krok 
poza definicję w kierunku 
indywidualnego 
zaangażowania", 2 edycje 
spotkań "ODA Club", 3 numery 
biuletynu "Ubóstwo.pl", 7+7 
emisji elektronicznego 
newslettera "Ubostwo.pl". 
Bieżąca redakcja strony 
internetowej "www.ubostwp.pl". 
Wizyta studyjna z udziałem 
członka parlamentu w Etiopii. 
Wizyta studyjna z udziałem 
dziennikarza w Afganistanie. 
Dodatek do dziennika 
"Rzeczpospolita" pt. "Klimat, 
rozwój, ubóstwo". Kampania 
informacyjna adresowana do 
studentów, wsparta 
rozdawnictwem materiałów 
informacyjnych i przedmiotów 
promocyjnych "ABC Polskiej 
Współpracy Rozwojowej". 
Tłumaczenie raportu OXFAM " 
Problem klimatu a prawa 
człowieka" i współorganizacja 
konferencji prasowej promującej 
raport. Publikacja ulotki na temat 
wpływu zmian klimatycznych na 
kraje rozwijające się. Działania 
rzecznicze na poziomie 
krajowym i europejskim w tym 
delegacja na konferencję 
klimatyczną w Poznaniu - 
COP14. 

EuropeAid, MRG 
Europe, PAH   

Polska 

Społeczeństwo 
polskie - cały przekrój 
społeczny w tym 
szczególny nacisk na 
młodzież ucząca się, 
studentów. 

Przeprowadzono 4 
ogólnokrajowe kampanie nt 
problemu niedożywienia dzieci w 
Polsce, uchodźców (festiwal 
filmowy), dostępu do wody pitnej 
i dostępu do edukacji.  

UNHCR 
Urząd m.st. 
Warszawy, PAH, 
Testardo Red Cell 
(Testardo Gram), 
DDB, G7, Zenith 
Opyi Media, 
Starcom, Odeon, 
Expresso Art. 
House, St. 
Majewski, Tagemi, 
Gutenberg On-
line, Prezydent m. 
st. Warszawy, 
Kino Tęcza, AMS, 
Premium 
drukarnia, 
Caterrant, 
Kulikowski/Zołyńs
ki, Cookie, 
Kajman, Stora 
Enso 

  

 
3.  Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 



 
PAH otrzymała 2 spadki. Kwoty do końca roku nie zostały wpłacone w całości, w związku z 
prowadzonym postępowaniem o zachowek w jednej sprawie oraz trwającym jeszcze procesem 
sprzedaży nieruchomości w drugiej.  
• orzeczenie Sądu we Wrocławiu z 11.01.2008 
• orzeczenie Sądu w Koszalinie z 14.05.2008 
 
4.  Odpisy uchwał zarządu fundacji; (w załączeniu) 

Wykaz Uchwał podjętych przez Zarząd PAH w roku 2007  
 
• 29.01.08 – o ostatecznym (po korekcie) zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2006 r. 
• 05.02.08 – o powołaniu Dyrektora Biura Regionalnego w Toruniu  
• 12.03.08 – o waloryzacji wynagrodzeń  
• 15.02.08 – o zatwierdzeniu nowego Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem 

Świadczeń Socjalnych 
• 21.04.08 – o zatwierdzeniu nowej siatki płac 
• 07.05.08 – o rozpoczęciu pomocy ofiarom cyklonu Nargis w Birmie 
• 17.06.08 – o sprzedaży lokalu we Wrocławiu uzyskanego w drodze spadku  
• 09.08.08 – o sprzedaży lokalu we Wrocławiu za określoną kwotę. 
• 11.08.08 – o rozpoczęciu pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego w Gruzji.  
• 06.10.08 – o przyjęciu nowych zasad w ramach polityki finansowej PAH (w związku z 

ogólnoświatową sytuacją finansową) 
• 30.12.08 – o rozpoczęciu pomocy ofiarom eskalacji konfliktu w Gazie.  
• 30.12.08 – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku za 2007 r.  
 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);  
 
Przychody statutowe Fundacji:   15 701 502,01 PLN . W tym:  

• Przychody pieniężne (wpłaty od osób fizycznych i prawnych)   7 782 366,51 PLN 
• Przychody pieniężne (dotacje i granty)   7 466 140,00 PLN  
• Darowizny rzeczowe 51 064,34 PLN  
• Nieodpłatne świadczenia usług:    401 931,16 PLN 
 
Źródła przychodów: 
• Wpłaty 1% 1 678 395,80 PLN 
• Zbiórki publiczne 1 390 138,87 PLN  
• Spadek 1 258 108,15 PLN  
• Inne wpłaty i darowizny prywatne  3 840 394,79 PLN 
• Samorząd i administracja państwowa  4 387 872,77 PLN 
• NGO polskie  208 830,39 PLN  
• NGO zagraniczne 344 050,05 PLN 
• Organizacje międzynarodowe  16 833,39 PLN 
• Organizacje EU  2 217 394,82 PLN. 
• Inne żródła europejskie 158 170,37 PLN 
• Organizacje UN  193 720,04 PLN 
• Inne zagraniczne 7 592,57 PLN 
• Przychody finansowe (odsetki naliczone) 24 114,18 PL 
 
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;  
PAH nie realizuje świadczeń odpłatnych. 



 
7.  Działalność gospodarcza:  
PAH nie prowadzi działalności gospodarczej 
 
8. Informacje o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 10 622 909,58 PLN 
b) administrację    –   1 505 170,02 PLN 
c) działalność gospodarczą   – nie dotyczy 
d) pozostałe koszty;  

 darowizny rzeczowe 53 501,98 PLN 
 nieodpłatne świadczenia usług 364 784,4 PLN 

 
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji: 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji – 60 osób 
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 
 

 Dyrektorzy – 11 
 Koordynatorzy programów i projektów – 34 
 Księgowe – 3 
 Specjaliści – 8 
 Asystenci – 2 
 Sekretarka –1 
 Magazynier  – 1 
  

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 
 
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:  
a) wynagrodzenia 

 Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy):  2 474 925,89 PLN 
 W tym wynagrodzenia brutto z tyt. umów o pracę (bez ZUS pracodawcy  

2 226 630,24 PLN 
b) nagrody 

 Pracownicy PAH w roku 2008 nie otrzymali nagród finansowych. 
c) premie 

 Pracownicy PAH w roku 2008 nie otrzymali premii 
d) inne świadczenia 

 Nie wypłacono innych świadczeń 
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 Nie dotyczy 
 
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 

 Średnie miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2008 wyniosło 3 626,62 PLN 
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,  

 Członkowie Zarządu i innych organów PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 
wykonywanych funkcji. 

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia;  

 Nie dotyczy 
 
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 
• Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy): 143 961,20 PLN 
• Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 104 295,65 PLN 
13. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: 



• PAH nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
• Bank BPH S.A. 2 307 700,00 PLN 
 
15. Dane o nabytych obligacjach  
• Nie nabyto obligacji 
 
16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek;  
• Nie objęto udziałów, nie nabyto akcji. 
 
17. Dane o nabytych nieruchomościach: 
• Nie nabyto nieruchomości. 
 
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 
• Nabyte środki trwałe o wartości powyżej 5 000 PLN  
 

L.p. Określenie środka trwałego kwota PLN 

1. Klimatyzator Daikin ATXS 35D 2 SZTUKI  5 246,00

2. 
Samochód  osobowy RENAULT CLIO 3 5-d 
Extreme. 50 100,00

3. Motocykl 6 109,50
4. Kserokopiarka  6 893,00
5. Stramer Tandberg LTO-3 6 551,40
6. Generator 23 233,84
7. Samochód Toyota Landcruiser 45 555,20
  Razem 143 688,94

   
19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych; 
• Suma aktywów  13 855 073,44 PLN 
 
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
• Suma zobowiązań  351 632,48 PLN 
 
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik 
finansowy tej działalności; 

 

Donator 
Kwota PLN 
otrzymana 

Kwota PLN 
wykorzystana 

Wynik 
Finansowy 

MSZ   4 094 972,88      4 078 921,39       16 051,49     
MENiS         20 000,00           20 000,00                    -      
Małopolski Urząd Marszałkowski w 
Krakowie          1 350,00             1 299,04              50,96     
Miasto st. Warszawa        34 600,00           32 932,29         1 667,71     
Zarząd Województwa Mazowieckiego        31 010,00           31 010,00                    -      
Mazowiecki Urzad Wojewódzki w 
Warszawie        33 000,00           33 000,00                    -      
MPiPS      206 518,30         190 710,15       15 808,15     
22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 



• Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest 
na bieżąco, zgodnie ze składaną miesięczną deklaracją PIT-4. Zobowiązanie z tego tytułu zostało 
uregulowane w grudniu 2008. 
• Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną 
miesięczną deklaracją VAT-7. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2008 wynosi 48 542,00 pln 
• Z podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja jest zwolniona. W związku z tym nie jest 
składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8. 
 
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych 
• Miesięczna deklaracja PIT-4 
• Miesięczna deklaracja VAT-7 
• Roczna deklaracja CIT-8 
 
W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony audyt finansowy przez niezależnego audytora 
firmę Deloitte. Nie było kontroli.  
 


