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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJA "SOLIDARNOŚCI" Nr domu 78A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-145 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-828-88-82

Nr faksu 22-831-99-38 E-mail pah@pah.org.pl Strona www www.pah.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084930200000 6. Numer KRS 0000136833

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janina Ochojska- Okońska Prezes Zarządu TAK

Grzegorz Gruca Wiceprezes TAK

Maciej Bagiński Członek Zarządu TAK

Sylvie Prokopowicz Członek Zarządu TAK

Katarzyna Górska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Wujec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paulina Pilch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Płatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i 
oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez: 
1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3. Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
6. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informacyjnych;
7. Organizowanie zbiórek publicznych;
8. Organizowanie konferencji i seminariów;
9.Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
10.Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Dostęp do wody i infrastruktury sanitarnej oraz promocja higieny
1.1.Somalia
Somalia, region South Central: Odbudowano infrastrukturę wodną (2 studnie 
odbudowane/naprawione, 2 studnie oczyszczone i wyposażone), przeprowadzono szkolenia z obsługi i 
napraw infrastruktury wodnej, dodatkowo dostarczono beczkowozami wodę osobom wewnętrznie 
przemieszczonym (15 405 m3 wody), zbudowano 700 latryn, przeszkolono społecznych promotorów 
higieny, rozdano 1600 kanistrów na wodę, przeprowadzono kampanie ds. higieny (promocja higieny w 
12 744 domach, 20 audycji radiowych), uruchomiono granty gotówkowe dla gospodarstw domowych, 
przeprowadzono szkolenia z umiejętności biznesowych, szkolenie z DRR dla liderów społeczności, 
wzmocniono i odbudowano infrastrukturę przeciwpowodziową (40 km wzmocnionych wałów), 
zabezpieczono punkty poboru wody na obszarach narażonych na powodzie, rozdystrybuowano zestawy 
higieniczne. Odbudowano 20 studni płytkich w Mogadiszu, 4 płytkie studnie oczyszczono, 
zainstalowano systemy wodne zasilane energią słoneczną, , przeszkolono komitety wodne (61 osób 
plus 44 mechaników), dostarczono części zamienne do pomp (499 zestawów). Przeprowadzono 
mapowanie i monitoring źródeł wody, ustanowiono kooperatywy wodne,  oczyszczano latryny w 
obozach, promowano higienę (1 320 wizyt domowych, 486 sesji promocji w centrach zdrowia), 
rozdystrybuowano 300 zestawy higienicznych,  zbudowano 12 i wyremontowano kolejne 6 łazienek w 
szkołach i centrach medycznych, zorganizowano klub higieny w 1 szkole (24 wyszkolonych promotorów 
higieny, zorganizowany Dzień Mycia Rąk). 
Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów ECHO, Unicef oraz funduszy z darowizn 
indywidualnych i 1% podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 125 896 osób. 

1.2. Sudan Południowy
Sudan Południowy, stan Jonglei: Przeanalizowano i zmapowano dostępne punkty poboru wody w 
Gumuruk i Pibor; przeszkolono terenowych lokalnych promotorów higieny, rozdystrybuowano zestawy 
pierwszej potrzeby (non-food-items). Naprawiono 26 studni, 27 studni przetestowano pod kątem 
czystości wody, wybudowano 3 studnie, odbudowano 1 centrum leczenia i zapobiegania cholerze, 
naprawiono 9 zbiorników na wodę, naprawiono 1 stację wodną, naprawiono 8 ręcznych pomp, 
zainstalowano 2 systemy oczyszczania wody powierzchniowej, przeprowadzono 11 kampanii 
sprzątania, 5 kampanii mycia kanistrów, naprawiono/odbudowano 110 latryn, przekazano 38 
zestawów narzędzi do budowania latryn, wykopano 11 obszarów składowania śmieci, 
rozdystrybuowano 12736 worków na śmieci, przeprowadzono kampanie promocji higieny i 
zapobiegania cholerze, wyprodukowano książeczkę promującą higienę, przeprowadzono szkolenia dla: 
63 członków szkolnych klubów higieny, 10 mechaników pomp, 75 promotorów higieny, 27 członków 
komitetów wodnych. Dostarczono 1 106 000 litrów wody beczkowozami.
Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów ECHO, GIZ oraz funduszy z darowizn od firm, osób 
indywidualnych i 1% podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 77 975 osób. 
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1.3. Syria
Syria, prowincja Idleb: Przeprowadzono odbudowę 6 systemów wodnych: zrekonstruowano studnie i 
stacje pomp, dostarczono generatory, odbudowano latryny w szkołach. W obozach dla os. wewnętrznie 
przemieszczonych odbudowano 3 systemy ściekowe, zbudowano i odnowiono 187 latryn z łaźniami, 
ustawiono 1 924 cysterny stacjonarne (pojemność 100m2 i 300m2) i 700 kontenerów śmieciowych i 
dostarczono wodę,  oczyszczono zbiorniki septyczne, rozdystrybuowano 11 937 zestawów 
higienicznych i przeprowadzono sesje promocji higieny. Wyposażono studnię, naprawiono pompę, 
zainstalowano panele elektryczne, prowadzono utrzymanie sieci wodociągowej zbiorników i stacji 
wodnej, zbudowano pomieszczenie dla generatora, pociągnięto konieczne rury. Przebudowano, 
zabezpieczono i wyposażono 2 wysypiska śmieci, zakupiono sprzęt do zbierania śmieci, 
rozdystrybuowano 80 kontenerów śmieciowych, przeprowadzono szkolenia z utrzymania i naprawy 
infrastruktury wodnej (dla techników i lokalnych władz), odbudowano 1 sieć wodociągową, 341 latryn, 
przeprowadzono 172 sesje promocji higieny. Dostarczono paliwo do generatorów, części zamienne do 
napraw systemów wodnych, chlor do odkażania wody. 
Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów ECHO, NCA, ArcheNova, Unicef oraz funduszy z 
darowizn indywidualnych i 1% podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 444 918 osób. 
Syria, prowincje Aleppo i Idleb: Osobom wewnętrznie przemieszczonym dostarczano 340 zbiorników na 
wodę i wodę do nich beczkowozami (36 929 kursów beczkowozami o pojemności 4000 litrów) , 
odbudowano system ściekowy, zbudowano latryny, rozdystrybuowano 2556 zestawów higienicznych, 
przeprowadzono promocja higieny, usunięto nieczystości z obozów i tymczasowych obozowisk 
(regularny wywóz z 32 obozów). Regularnie czyszczono i opróżniano 833 toalety. Przeprowadzono 14 
kampanii sprzątania. Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów HF oraz funduszy z darowizn 
indywidualnych i 1% podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 154 926 osób. 

2.Dostęp do żywności
2.1.Polska
Cała Polska: w ramach programu dożywienia dzieci Pajacyk dofinansowano 282 720 posiłki w szkołach i 
świetlicach. W roku szkolnym 2015/2016 programem objęto 109 placówek (II semestr: 1722 dzieci), a 
w 2016/2017 94 placówek (I semestr: 1515 dzieci). Program zrealizowano z darowizn od firm i osób 
indywidualnych w tym także zebranych w ramach akcji Świąteczny Stół Pajacyka oraz SHOM. 
Polska, woj. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, świętokrzyskie: w ramach 
programu dożywiania dzieci Pajacyk prowadzona jest Pajacykowa Sieć Pomocowa, czyli rozszerzenie 
dotarcia programu poprzez lokalne organizacje pomocowe. W ramach tej formy programu 
sfinansowano 51 709 posiłków dla 699 dzieci.  Organizacje uczestniczące w sieci w 2016 : ELEOS 
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, Stowarzyszenie 
Nadzieja Rodzinie – Kielce, Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”- Nowe Miasteczko, EduKABE 
Fundacja Kreatywnych Rozwiązań – Łódź, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Ruciane-Nida, 
Stowarzyszenie Czajnia - Tomaszów Lubelski, Pracownia Alternatywnego Wychowania. Działanie 
zrealizowano z funduszy od osób indywidualnych oraz 1% podatku dochodowego. 

2.2.Syria
Syria, Idleb, Hama: Rozdystrybuowano 18 000 paczek żywnościowych do osób wewnętrznie 
przemieszczonych oraz gospodarstw ich goszczących,  dostarczono 3 241 ton mąki do piekarń i 
zapewniono dostęp chleba po stałej niskiej cenie. Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów 
GOAL oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 31 405 osób. 

2.3.Ukraina
Wschodnia Ukraina: Zapewniano 860 620 ciepłych posiłków w stołówkach oraz poprzez dostawy do 
domów beneficjentów o ograniczonej mobilności (12 780 paczek żywnościowych). Zadania 
zrealizowano z funduszy w ramach grantów ECHO, GOAL oraz funduszy z darowizn indywidualnych i 1%
 podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 2936 osób. 

3. Dostęp do edukacji
3.1.Turcja
Turcja, dystrykt Akcakele: Prowadzono świetlicę dla 2 276 dzieci uchodźców z Syrii i Iraku, zapewniono 
wsparcie psychoterapeutyczne (774 dzieci wzięło udział w 24 sesjach), spotkania (752 dzieci wzięło 
udział we wspólnych spotkaniach z rodzicem i pedagogiem), warsztaty i doradztwo dla rodziców. 
Dodatkowo 630 dzieci otrzymało wsparcie medyczne, żywnościowe, prawne (w sprawie wydanie 
dokumentu tożsamości). Zadanie zrealizowano w ramach funduszy firmy VISA. 
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3.2.Nepal
Nepal, Gumdi VDC (dystrykt Dhading): Odbudowano i wyposażono 6 szkół położonych w 
trudnodostępnych lokalizacjach górskich, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w 2015 roku. 
Lokalizacje szkół: Pancha Kanya (49 uczniów), Salmetar (80 uczniów), Netrawoti (49 uczniów), Kalyan 
(80 uczniów), Saraswoti (49 uczniów), Tamangharka (180 uczniów). Szkoły o poprawionej konstrukcji 
wytrzymałej na wstrząsy mogą także stanowić w przyszłości schronienie dla mieszkańców w przypadku 
trzęsienia ziemi. Dodatkowo zostały zakupione filtry do wody, ławki, krzesła, tablice, wyprawki dla 
uczniów oraz książki do bibliotek.
Zadania zrealizowano z  funduszy od firm,od osób  indywidualnych, w tym zbiórki publicznej oraz 1% 
podatku dochodowego.  

4. Pomoc natychmiastowa
4.1.Ukraina
Wschodnia Ukraina: 100 rodzin (256 osób) przemieszczonych wewnętrznie, ze szczególnym 
uwzględnieniem samotnych matek z dziećmi, objęto pomocą w postaci voucherów na żywność, środki 
higieniczne i pakiety zimowe. Zapewniono wsparcie psychologiczne (dla 456 osób, konsultacje kolejne 
295 osób), doradztwo prawne (dla 212 osób), kursy zawodowe (mentoring dla 150 osób, kursy 65 osób, 
otwarte spotkania 66 osób). Prowadzono świetlicę dla 259 dzieci szkolnych i zapewniano opiekę 
przedszkolną 26 dzieciom. 3 500 osobom starszym zapewniono wsparcie psychologiczne oraz 
przekazano pakiety higieniczne i 2000 pakietów zimowych. Zadania zrealizowano z funduszy w ramach 
grantów DAP, GOAL, MSZ oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 6 990
 osób. 

4.2.Irak
Irak-Kurdystan, Mosul: Rozdystrybuowano 200 rodzinom (1 100 osób) pakiety pomocy 
natychmiastowej zawierające wodę, żywność i środki higieniczne. Zadania zrealizowano z funduszy 
Klubu PAH SOS oraz darowizn od osób  indywidualnych. 

4.3.Sudan Południowy
Sudan Południowy, stan Jonglei i inne lokalizacje: w odpowiedzi na nagłe potrzeby rozdystrybuowano 
19 229 pakietów pomocowych zawierające środki higieniczne i moskitiery. Dodatkowo podczas 
dystrybucji przeszkolono beneficjentów. Odbudowano 15 pomp wodnych, wykopano 10 składowisk 
śmieci, przeszkolono 15 promotorów higieny. Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów 
UNDP oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 80 869 osób.

4.4.Syria
Syria, Idleb i płn. Hama: Dostarczono 3,7 ton leków i środków opatrunkowych do punktów medycznych. 
Rozdystrybuowano 2000 pakietów pierwszej potrzeby do rodzin. Zadania zrealizowano z funduszy w 
ramach grantów CCR oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 33 400 
osób.
4.5 Serbia
Serbia, Belgrad: Zakończono projekt z 2015 roku realizowany we współpracy z Ana and Vlad Divac 
Foundation pomocy dla uchodźców syryjskich. Działania zaraportowane w raporcie rocznym za 2015 
roku.
4.6 Polska
Dofinasowanie projektu pomocy uchodźcom przebywającym w Polsce poprzez wsparcie finansowe 
organizacji Refugee.pl.

6. Współpraca ze szkołami i projekty edukacyjne 
5.1.Polska 
Polska, ogólnopolskie: Kampania edukacyjna „Niosę Pomoc”- Zaangażowano 492 polskie szkoły (ponad 
30 tys. uczniów) w organizowanie zajęć lekcyjnych oraz akcji szkolnych i pozaszkolnych na temat 
pomocy humanitarnej oraz problematyki dostępu do edukacji, wody i żywności. Przeprowadzono 6 
akcji do których opracowano 6 zestawów dydaktycznych („Świat bez głodu”, „Toalety dla planety”, 
„Zamiast kwiatka niosę pomoc”, „Akcja Edukacja”, „Studnia dla Południa”, „Zróbmy pokój”). 
Dodatkowo 427 osób uczestniczyło w projekcie „Link z globalnym Południem”, w ramach którego 
zrealizowano grę planszową „Młodzi Reporterzy na globalnym Południu”, 10 scenariuszy lekcji i 
warsztatów, 2-dniowe szkolenie dla trenerów i nauczycieli (narzędziownia), warsztaty i lekcje oraz 
powołano Klub Młodego Ambasadora Globalnego Południa. Dodatkowo w ramach współpracy z 
brytyjską organizacją Oxfam przeprowadzono polską edycję programu „Szkoły dla przyszłych pokoleń”, 
w ramach którego przeprowadzono warsztaty w 3 uczestniczących szkołach (w Katowicach, Krakowie i 
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Piekarach Śląskich), stworzono stronę internetową i aplikację. Zadania zrealizowano z darowizn od osób 
 indywidualnych oraz w ramach grantów MSZ oraz środków Komisji Europejskiej (Erasmus+).
Polska, Toruń: Projekt „Out of Box”: przeprowadzono 1 animację, 3 warsztaty, szkolenie, kurs e-
learningowy, akcje szkolne skierowane do wolontariuszy, uczniów i nauczycieli (łącznie 516 osób). 
Stworzono pakiet 2 wielkoformatowych materiałów edukacyjnych „Ważne poWody” oraz 
przeprowadzono zajęcia w 6 szkołach. Projekty zrealizowano w ramach grantu MSZ oraz funduszy 
Gminy Miasta Toruń. 
Polska, woj. mazowieckie: 40 nauczycieli i 339 uczniów uczestniczyło w projekcie „Opowiadamy, żeby 
zrozumieć. Rozumiem, żeby zmienić. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej.” Opracowano kurs 
e-learningowy, przeprowadzono seminarium dla 40 uczestników, narzędziownię, 20 warsztatów, 2 
wideokonferencje, 2-dniową konferencja oraz wyprodukowano film. Projekt zrealizowano w ramach 
funduszy Fundacji PZU. 
Polska, woj. kujawsko-pomorskie: w ramach projektu „Uchodźcy mają głos” zapewniono 3 szkolenia 
oraz szkolny system integracji (w partnerstwie z organizacją EMIC) dla 30 uczniów w szkole 
zlokalizowanej blisko ośrodka dla cudzoziemców. Projekt zrealizowano w ramach Funduszy 
Norweskich/EOG oraz finansowaniu Fundacji Batorego. 
Polska, Gdańsk: Współpraca w tworzeniu autorskiego programu nauczania w Pozytywnej Szkole 
Podstawowej w Gdańsku-Kokoszkach. Trzeci rok sześcioletniego programu „Pozytywna szkoła”, którego 
celem jest stworzenie wraz z nauczycielami dobrej praktyki prowadzenia edukacji globalnej w szkołach 
podstawowych. 2 szkolenia z dydaktyki dla 69 nauczycieli, 26 warsztatów dla 509 uczniów. Projekt 
realizowany ze środków od darczyńców firmowych. 
5.2.Polska / Nepal, Kenia, Uganda
W ramach programu GLEN (Global Education Network of Young Europeans) 3 uczestników w wieku 21-
30 lat wzięło udział w cyklu międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji globalnej, odbyło 3-
miesięczne staże w organizacjach pozarządowych w Nepalu, Kenii i Ugandzie, a po powrocie z nich 
prowadziło działalność edukacyjną w Polsce. Działanie sfinansowane w ramach programu ASA 
Programm, Engagement Global GmbH

5.3 Europa Środkowo-Wschodnia
Koordynacja i uczestnictwo w projekcie EU Volunteers ukierunkowanym na wzmocnienie organizacji 
pomocowych w kompetencji współpracy z wolontariuszami, także zagranicą. Przeprowadzono 3 
szkolenia i konsultacje dla organizacji z Polski (PAH, Polska Misja Medyczna), Czech (Magna) i Estonii 
(ERC) w Warszawie, Pradze, Bratysławie, Krakowie, Tallinie. 51 osób uczestniczyło bezpośrednio w 
szkoleniach, kolejne w tzw. sesjach teach-back (przekazanie wiedzy w organizacji). Działanie 
sfinansowano z funduszy Komisji Europejskiej (EC EACEA). 

6. Działania skierowane do ogółu społeczeństwa 
6.1. Edukacja w obszarze problematyki dostępu do wody
Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Promocja Światowego Dnia Wody (marzec) oraz Światowego 
Dnia Toalet (listopad). Realizacja kampanii "Skieruj się na studnię" - radiówka, viral oraz działania w 
ramach letnich festiwali muzycznych (w strefach NGO). Obchody 10 lat działań PAH w Sudanie 
Południowym. 

6.2. Edukacja w obszarze problematyki dostępu do żywności
Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Organizacja wizyty dokumentacyjnej we wschodniej Ukrainie 
(reporter i fotoreporter). Promocja Dnia Żywności (październik). Kampania programu Pajacyk "Jem 
Drugie Śniadanie".  Organizacja ogólnopolskiej akcji Świąteczny Stół Pajacyka.

6.3. Edukacja w obszarze pomocy humanitarnej
Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Odsłona dot. Syrii: Kampania informacyjna w związku z 5 
rocznicą konfliktu w Syrii (marzec), w tym wyprodukowanie i rozpowszechnienie animacji. 
Współorganizacja wystawy "Ty i Ja" oraz produkcja i ekspozycja wystawy plenerowej "Syria" (w 
Krakowie). Organizacja wizyty dokumentacyjnej w Turcji/Syrii (reporter i fotoreporter). W grudniu 
intensywna kampania SOS Aleppo w tym współpraca z M.St. Warszawa oraz miejskimi instytucjami 
kultury.  Odsłona dot. Nepalu: Kampania informacyjna  w związku z 1 rocznicą trzęsienia ziemi w 
Nepalu. Organizacja wizyty dokumentacyjnej w Nepalu (reporter i operator). Organizacja spotkania 
otwartego (Południk Zero w Warszawie). Odsłona dotycząca standardu pomocy humanitarnej: 
Obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej (sierpień) - dzień otwarty, kampania informacyjna o 
zawodzie pracownika humanitarnego, stoisko w ramach Wielokulturowego Street Party. Organizacja 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1004733

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

stoiska polskiego podczas World Himanitarian Summit w Stambule (na stoisku prezentowane także 
inne polskie organizacje humanitarne - wsparcie finansowe MSZ). Wyprodukowanie filmu pokazującego 
pracowników monitorujących działania pomocowe z różnych krajów działań PAH.  

6.4. Akcja Informacyjna1% 
Informacje o możliwości przekazania 1% przekazane darczyńcom, partnerom społecznym oraz 
sympatykom PAH za pośrednictwem kanałów informacyjnych PAH, udostępniony program do rozliczeń 
na www.pah.org.pl. Informacje przekazane do szeroko rozumianego społeczeństwa poprzez 
dystrybucję ulotek informacyjnych w hipermarketach Auchan (w nieodpłatnym  partnerstwie z firmą) 
oraz ograniczone działania reklamowe (sfinansowane z środków własnych PAH, niepochodzących z 1% 
podatku dochodowego.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Fundacja działa głównie 
w rejonach dotkniętych 
przez klęski żywiołowe, 
katastrofy oraz 
konflikty zbrojne. 
Niesiemy pomoc 
poprzez zapewnienie 
dostępu do wody (np. 
budowa studni, 
beczkowozy), budowę 
sanitariatów, dostęp do 
żywności (np. kosze 
żywnościowe, 
stołówki), zapewnianie 
bezpiecznego 
schronienia (np. 
odbudowa domów), 
zaopatrzenie w 
podstawowe środki 
niezbędne do życia (np. 
środki higieniczne, 
ubrania, koce, środki 
opatrunkowe), 
odbudowę obiektów 
użyteczności publicznej 
(np. szkoły, 
przedszkola).

88.99.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Polska Akcja 
Humanitarna prowadzi 
działania w zakresie 
edukacji globalnej w 
ramach oficjalnego 
systemu nauczania (np. 
kampanie edukacyjne 
skierowane do szkół) 
oraz prowadzi szkolenia 
dla nauczycieli, 
szkolenia dla 
wolontariuszy, a także 
promuje i wspiera 
wolontariat 
zagraniczny. 
Prowadzimy także 
kampanie społeczne 
skierowane do ogółu 
obywateli polskich, aby 
przybliżyć im tematy 
związane z pomocą 
humanitarną i 
rozwojową. Działania 
informacyjne dotyczą 
wszystkich działań PAH 
i są realizowane za 
pośrednictwem 
mediów wewnętrznych 
(www, fanpage), 
zewnętrznych oraz 
reklam wystaw 
fotograficznych.

85.60 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 63,690,201.13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 62,437,458.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,232,508.38 zł

e) Pozostałe przychody 20,234.12 zł

15,991,743.12 zł

729,466.92 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,048,589.89 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 16,807,670.04 zł
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86,460.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,683,780.05 zł

0.00 zł

6,116,800.46 zł

2,483,006.60 zł

83,972.99 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 37,150,161.15 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 598,697.63 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,119,633.42 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Działania w Nepalu. 200,014.65 zł

2 Pomoc uchodźcom na terenie Serbii oraz w Polsce. 258,990.24 zł

3 Działania wodno-sanitarne w Syrii, Somalii i Sudanie Południowym. 552,075.72 zł

4 Pomoc żywnościowa na Ukrainie oraz koszty administracyjne. 108,552.81 zł

1 Sudan Południowy 512,941.49 zł

2 Nepal 200,014.65 zł

3 Serbia 108,990.24 zł

4 Somalia 4,144.40 zł

5 Ukraina 100,585.29 zł

6 Syria 34,989.83 zł

7 Refugee.pl (pomoc dla uchodźców) 150,000.00 zł

8 Koszty administracyjne 7,967.52 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 502,225.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 61,970,556.35 zł 1,119,633.42 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

61,935,233.22 zł 1,111,665.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,546.26 zł

0.00 zł

33,776.87 zł 7,967.52 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

84.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

65.0 etatów

55.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

7.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

7.00 osób

45.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

45.00 osób

7.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

4.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,541,034.46 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,271,983.23 zł

3,504,730.84 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 767,252.39 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 269,051.23 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

4,541,034.46 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,541,034.46 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

378,419.54 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16,733.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Ważne poWODY Podniesienie świadomości 
ekologicznej wśród uczniówi 
uczennic w temacie dostępu do 
wody oraz jej znaczenia w 
różnych sferach życia 
mieszkańców krajów 
globalnego Południa. Cel 
realizowany poprzez 
organizację gier terenowych w 
toruńskich szkołach.

Gmina Miasta Toruń 5,460.00 zł

2 Edukacja drogą do rozwoju. 
Działania w małopolskich 
szkołach  na rzecz 
globalnego obywatelstwa.

Realizacja projektu Edukacji 
Globalnej w 5 szkołach 
Małopolski

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

5,020.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

15.07.2017 r.
Grzegorz Gruca, Sylvie 

Prokopowicz, Maciej Bagiński, 
Janina Ochojska, Katarzyna 

Górska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Kolacja Sprawiedliwego Handlu

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-07-13
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