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W 2014 roku skutki kryzysów humanitarnych wpłynęły na życie milionów ludzi na całym świecie. 
Szczególnie dotknięte były: Syria, Irak, Sudan Południowy oraz w kraje Zachodniej Afryki, gdzie 
rozprzestrzeniała się epidemia eboli. Setki tysięcy ludzi cierpiało na skutek nowych lub trwających 
konfliktów i katastrof (np. na Filipinach, w Somalii czy na Ukrainie). 

Wzmożone i przedłużające się działania zbrojne na świecie spowodowały, że rekordowo wysoka 
liczba osób została zmuszona do uchodźstwa lub przemieszczania się wewnątrz własnych krajów. 
Według danych UNHCR w 2014 roku aż 60 mln osób, uciekając przed przemocą i zagrożeniem, 
opuściło swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Zaledwie 126 800 z nich udało się 
w tym samym roku powrócić do dawnych miejsc zamieszkania. Dodatkowo 107 milionów ludzi na 
świecie ucierpiało w skutek katastrof naturalnych. 

Międzynarodowe organizacje zajmujące się pomocą humanitarną alarmują, że finansowanie pomocy 
dla potrzebujących jest niewystarczające. Zapotrzebowanie jest ogromne – kraje, w których ryzyko 
wystąpienia kryzysu jest najwyższe, są jednocześnie krajami o największej populacji. Zazwyczaj są 
to państwa niestabilne, o wysokim poziomie ubóstwa, którym szczególnie trudno jest wydostać się 
z kryzysu. 

Statystyki są przerażające, a ogrom potrzeb przytłacza. Warto jednak mieć świadomość, że każdy 
z nas może przyczynić się do zmniejszenia ilości cierpienia na świecie. Solidarne wsparcie ze strony 
tych, którzy mają szczęście żyć w zamożnej i spokojnej części świata, do której bez wątpienia zalicza 
się Polska oraz dobrze skoordynowane i zaplanowane działania z zakresu  pomocy humanitarnej, są 
w stanie zniwelować skutki kryzysów humanitarnych. 

W 2014 roku Polska Akcja Humanitarna pomagała prawie 900 tysiącom ludzi na świecie. Byliśmy 
obecni podczas największych kryzysów i katastrof naturalnych. Kontynuowaliśmy naszą pracę 
w Sudanie Południowym, Somalii, Palestynie. Jako jedna z niewielu organizacji międzynarodowych 
działaliśmy także w Syrii. Zaangażowaliśmy się w pomoc dla zwiększającej się liczby uciekinierów 
z Donbasu na wschodzie Ukrainy. Pracowaliśmy z ofiarami katastrof naturalnych na Filipinach 
i Bałkanach. Ekipa PAH pracowała przez cały rok, często w niezwykle trudnych warunkach, aby 
zapewnić potrzebującym dostęp do wody, żywności, schronienia i podstawowych artykułów, które 
pozwalają przetrwać. 

Nasza praca nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie polskiego społeczeństwa – darczyńców 
indywidualnych, firm i instytucji. To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy prowadzić tak wiele 
działań pomocowych na świecie. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym PAH za 2014 rok. Wszystkie, szczegółowo 
opisane w nim działania mogliśmy zrealizować tylko dzięki hojności osób, które nas wspierają, za 
co serdecznie dziękujemy!

Janina Ochojska i zespół PAH 

Wstęp



Pomoc humanitarna
Celem pomocy humanitarnej jest ratowanie życia, zdrowia i godności osób dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych 
i kataklizmów naturalnych. Podejmowane w jej obrębie działania, nie ograniczają się do natychmiastowego udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej, zapewnienia dostępu do żywności, wody i schronienia czy wsparcia psychologicznego. Pomoc 
humanitarna to także przywrócenie niezbędnej infrastruktury w celu umożliwienia odbudowy zniszczeń czy zahamowanie 
rozprzestrzeniania się chorób będących następstwem  kryzysu. W zakres pomocy humanitarnej wchodzi również koordynacja 
udzielanej pomocy. 

W 2014 roku toczyły się 223 konflikty zbrojne, a liczba cywilów poszkodowanych w ich wyniku była najwyższa od czasów 
Drugiej Wojny Światowej. Ponad 50 milionów osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukiwania 
bezpiecznego schronienia – część wewnątrz własnego kraju, pozostali poza jego granicami. Na świecie doszło do 258  
kataklizmów naturalnych, których natężenie i siła rosną z roku na rok. Na Filipinach supertajfun Haiyan spowodował zniszczenia 
na ogromną skalę. Tych, którzy przeżyli, pozbawił dorobku życia.

W 2014 roku PAH dotarła z pomocą humanitarną na Ukrainę, Bałkany, Filipiny, do Syrii, Somalii, Sudanu Południowego oraz 
Autonomii Palestyńskiej.

PAH w 2014 roku prowadziła programy pomocowe w zakresie:
• Interwencje natychmiastowe - dystrybucja nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby oraz wsparcie medycznego 

(klinika mobilna, dystrybucja środków medycznych)
• Zapewnieniu dostępu do wody i sanitariatów
• Zapewnieniu dostępu do żywności
• Zabezpieczaniu schronień
• Zapewnieniu dostępu do edukacji
• Pomocy uchodźcom
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Interwencje natychmiastowe:
Kiedy w odpowiedzi na katastrofę naturalną czy konflikt zbrojny niezbędna jest bezzwłoczna pomoc, zapewniamy 
tzw. NFI czyli produkty nieżywnościowe (Non-Food Item). Są to środki medyczne, tabletki do uzdatniania wody, 
podstawowe artykuły gospodarstwa domowego oraz środki pozwalające utrzymać higienę osobistą. Jednym słowem 
– są to artykuły pierwszej potrzeby niezbędne osobom, które w wyniku kryzysu zostały pozbawione dużej części 
dobytku. W Syrii prowadziliśmy bezpłatną klinikę mobilną oferującą leczenie cywilnym ofiarom wojny odciętym 
od opieki medycznej. W Sudanie Południowym działa nasza grupa natychmiastowego reagowania (Emergency 
Response Team), która zajmuje się dystrybucją NFI w sytuacji dużej mobilności osób w potrzebie przy niestabilnej 

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania

iracki Kurdystan: 
miasto Erbil

6 000 Przekazanie tabletek do oczyszczania wody dla ofiar cywilnych konfliktu w Iraku grantodawcy instytucjonalni: Arche 
Nova

Ukraina: okręg 
doniecki i ługański

12400 Dystrybucja środków czystości i higieny, ciepłej odzieży, koców, materiałów do ocie-
plania pomieszczeń, leków i sprzętu medycznego dla osób wewnętrznie przemieszc-
zonych w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

ofiarodawcy indywidualni oraz 
komercyjni

Syria: południowy 
region Idlib 
i północny region 
Hama

21888 Dystrybucja nieżywnościowych środków pierwszej potrzeby. grantodawcy instytucjonalni: Save 
the Children

Syria: południowy 
region Idlib 
i północny region 
Hama

8595 Projekt kliniki mobilnej, świadczącej bezpłatną pomoc medyczną ofiarom cywilnym 
wojny w Syrii. 

grantodawcy instytucjonalni: Golden 
Tulip, Caritas Czech Republic

Sudan 
Południowy, stan 
Jonglei

90927 Interwencje grup natychmiastowego reagowania (Emergency Response Team) 
polegające na dystrybucji zestawów NFI zawierających m.in. wiadra, mydła, tabletki 
do uzdatniania wody, artykuły higieniczne) oraz żywności.

grantodawcy instytucjonalni: ECHO

Somalia: obóz 
dla uchodźców 
w Garowe

10536 Dystrybucja zestawów higienicznych oraz artykułów pierwszej potrzeby. grantodawcy instytucjonalni: ECHO

Somalia: obóz 
dla uchodźców 
w Mogadishu

18 000 Dystrybucja zestawów higienicznych w obozie dla osób wewnętrznie przemieszc-
zonych. 

grantodawcy instytucjonalni: ECHO



Dostęp do wody pitnej  
i infrastruktury sanitarnej
Woda ma decydujący wpływ na jakość życia. Bezpieczne źródła niezanieczyszczonej wody są konieczne do zachowania 
zdrowia i produkcji żywności. Woda i infrastruktura sanitarna umożliwiają prawidłowe przestrzeganie higieny, co przeciwdziała 
rozprzestrzenianiu się chorób oraz pozwala na zachowanie godności osobistej. Woda jest istotna również w kontekście 
edukacji. W krajach rozwijających się ponad połowa szkół podstawowych nie ma dostępu do wody i sanitariatów: z tego 
powodu dzieci, zwłaszcza dziewczynki osiągające wiek dojrzewania, porzucają naukę. W miejscach, gdzie panuje kryzys 
humanitarny dostęp do wody jest szczególnie trudny. PAH w ramach pomocy humanitarnej dystrybuuje wodę, naprawia lub 
buduje infrastrukturę wodno-sanitarna oraz prowadzi kampanie edukacyjne. W 2014 roku budowaliśmy i remontowaliśmy 
studnie, stacje uzdatniania wody, kioski wodne a także berkady czyli tradycyjne zbiorniki wodne do gromadzenia deszczówki. 
Budowaliśmy i naprawialiśmy latryny – 300 w obozie dla uchodźców w Mogadiszu (Somalia), 288 w Sudanie Południowym. 
Naprawiliśmy 99 toalet w szkołach na terenie Autonomii Palestyńskiej. Dodatkowo prowadzimy kampanie edukacyjne 
dotyczące higieny w Sudanie Południowym, Syrii, Somalii oraz w Autonomii Palestyńskiej.

Na świecie jest  7,3 miliarda osób. 

2,5 miliarda z nich nie ma dostępu do toalety.  

748 milionów ludzi na świecie żyje bez dostępu do czystej wody. 

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania

Sudan Południowy: cały 
kraj, głównie stan Jonglei

154 407 remont 70 studni, 4 wieży wodnych oraz budowa stacji uzdatniania wody 
powierzchniowej i 288 latryn, kampanie z zakresu promocji higieny i 
zarządzania odpadami

grantodawcy instytucjonalni: ECHO

Sudan Południowy:  
stan Bor 

34 490 Budowa 24 latryn w szkołach, remont 12 studni, kampanie i szkolenia z 
zakresu promocji higieny

grantodawcy instytucjonalni: PWJ, 
GIZ

Sudan Południowy: 
Greater Pibor Administra-
tive Area

93 892 Budowa 7 studni, remont 40, szkolenia z zakresu promocji higieny. grantodawcy instytucjonalni: GIZC

Sudan Południowy: stan 
Jonglei, Upper Nile, Unity

1 800 budowa 36 latryn dla osób najbardziej narażonych na cierpienie w sytuacjach 
kryzysu humanitarnego,

grantodawcy instytucjonalni: CHF

Sudan Południowy: okręgi 
Morobo i Magawi

79 970 remont 110 studni oraz szkolenia z zakresu promocji higieny. grantodawcy instytucjonalni: GIZB

Autonomia Palestyńska 29 930 remont toalet w 99 szkołach oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu promocji 
higieny

grantodawcy instytucjonalni: UNICEF

Syria: południowy region 
Idlib i północny region 
Hama

290 442 Remont instalacji wodnych  (studnie, pompy wodne, systemy wodne), dostarc-
zanie wody do zróżnicowanych lokalizacji, dystrybucja zestawów higienic-
znych, działania z zakresu promocji higieny. 

grantodawcy instytucjonalni: Save the 
Children, Norwegian Church Aid.  

Somalia: obóz dla 
uchodźców w Mogadiszu

24 876 Budowa 300 latryn oraz 3 kiosków wodnych z systemem odprowadzania 
wody. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu promocji higieny.

grantodawcy instytucjonalni: ECHO

Somalia: obóz dla 
uchodźców w Garowe

18492 Wbudowano 54 latryny i stację 
składowania śmieci, wyremontowano 9 studni, prowadzono dystrybucję wody 
za pomocą beczkowozu do najtrudniejszych miejsc w obozach dla uchodźców

Institutional grant givers: ECHO

Somalia: Ham-Hama 150 Program „Water for Schools” zapewnił uczniom wybranych szkół z terenów 
wiejskich Puntlandu dostęp do wody pitnej poprzez wybudowanie podziem-
nych, tradycyjnych zbiorników wodnych (tzw. berkad) służących do zbierania 
deszczówki oraz poprawił warunki sanitarne poprzez budowę 2 latryn.

ofiarodawcy komercyjni: Electrolux

Autonomia Palestyńska: 
Strefa Gazy

2266 Dostarczenie kontenerów z wodą dla ofiar cywilnych konfliktu w Strefie Gazy ofiarodawcy indywidualni

Dostęp do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej



Somalia, 2013. Fot: Aneta Sarna
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Dostęp do żywności
W przypadku kryzysów humanitarnych należy natychmiast odpowiedzieć na problem braku dostępu do żywności 
poprzez dystrybucję jedzenia i wody niezbędnej do przygotowywania posiłków. W przypadku przedłużających 
się kryzysów ważne jest stworzenie możliwości samodzielnego wytwarzania żywności przez potrzebujących: 
dystrybuuje się więc bazowe produkty i narzędzia, a także prowadzi szkolenia z zakresu produkcji żywności 
i hodowli.

W wyniku kryzysów humanitarnych dostęp do żywności staje się bardzo trudny lub zupełnie niemożliwy.  
W 2014 roku PAH dystrybuowała chleb oraz kosze z żywnością dla syryjskich rodzin dotkniętych skutkami  
konfliktu zbrojnego oraz dotowała działanie lokalnych piekarni. Na Ukrainie dystrybuowaliśmy żywność dla  
osób wewnętrznie przesiedlonych oraz wspieraliśmy stołówki dla najuboższych w rejonie konfliktu. 

Regularne posiłki są szczególnie istotne dla rozwoju dzieci i młodzieży, których przyszłość dopiero się kształtuje. 
PAH od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci „Pajacyk”. W 2014 roku zapewniliśmy 325 012  
posiłków dla dzieci z polskich szkół i świetlic. W ramach Pajacyka przekazaliśmy również mąkę oraz drożdże  
dla lokalnych piekarni w Syrii, tak by mogły wypiekać tani chleb w stałej cenie.

Na świecie jest  7,3 miliarda osób. 

804 miliony ludzi na świecie są niedożywione, z tego 300 milionów to dzieci.

Co 9. człowiek na Ziemi nie ma dostępu do odpowiedniej ilości jedzenia, aby prowadzić aktywne życie.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Syria: południowy 
region Idlib 
i północny region 
Hama

27 003 dystrybucja chleba dla syryjskich rodzin grantodawcy instytucjonalni: People in Peril  
Association (PIPA), GOAL

 

Syria: południowy 
region Idlib 
i północny region 
Hama

11 665 subsydiowanie piekarni poprzez dostarczanie mąki i drożdży grantodawcy instytucjonalni: GOAL  

Syria: południowy 
region Idlib i 
północny region 
Hama

46 815 dystrybucja koszy z żywnością dla Syryjskich rodzin grantodawcy instytucjonalni:  
Save the Children, GOAL

 

Ukraina: obwód 
doniecki i ługański

2 600 Dystrybucja żywności dla osób wewnętrznie przemieszczonych 
w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy

ofiarodawcy indywidualni oraz komercyjni  

Polska 3 494 Sfinansowanie ze środków zebranych w ramach akcji Pajacyk  
325 012 posiłków dla dzieci w wieku 6-15 lat.  
Działanie zrealizowane za pośrednictwem szkół i świetlic środo-
wiskowych.

ofiarodawcy instytucjonalni, ofiarodawcy 
komercyjni: BP, BZ WBK, DHL Global Forwarding, 
PAYBACK (Loyalty Partner Polska), E.Leclerc 
(Scawar), Lemoniq, Raiffeisen Bank Polska S.A, 
Pryzmat, Noris Polska, Komsa Polska, TZMO, Saint 
Gobain Polska

Placówki szkolne 
i świetlice

Dostęp do żywności 



Zapewnienie schronienia
Kryzysy humanitarne odbierają ludziom bezpieczne schronienie – dom, w którym dotychczas żyli często ulega zniszczeniu 
lub jest w stanie wymagającym generalnego remontu. Pod koniec 2013 roku tajfun Haiyan – jeden z najsilniejszych cyklonów 
tropikalnych, nawiedził zachodnią część Oceanu Spokojnego. PAH odbudowała domy dla 5 tys. mieszkańców wyspy Bantayan 
na Filipinach. Z kolei w maju 2014 rok najpotężniejsza od 120 lat powódź nawiedziła Bałkany, groźne okazały się również 
osuwiska ziemi po powodzi. W Doboj w Bośni i Hercegowinie dystrybuowaliśmy vouchery na zakup materiałów budowlanych 
by ludzie mogli odbudować swoje domy.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Filipiny: wyspa 
Bantayan

5 000 Budowa domów dla mieszkańców wyspy poszkodowanych w wyniku tajfunu 
Hayan

ofiarodawcy indywidualni, zbiórka 
publiczna

YPDR (Young 
Pioneers Disaster 
Response

Bośnia i Herce-
gowina: miasto 
Doboj

320 dystrybucja voucherów na zakup materiałów budowlanych do odbudowy 
domów zniszczonych w trakcie powodzi. 

ofiarodawcy indywidualni, klub PAH 
SOS, zbiórka publiczna, ofiarodawcy 
komercyjni: PKP SA, PKP PLK SA, PKP 
Energetyka SA, PKP Intercity SA , PKP 
Informatyka Sp. z o.o, PKP Linia Hut-
nicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o.

 



Dostęp do edukacji
Prawo do nauki to jedno z podstawowych praw człowieka, jednak aż 121 milionów dzieci na świecie 
nie chodzi do szkoły. Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci żyjących w krajach dotkniętych wojnami 
i katastrofami naturalnymi oraz tam, gdzie panuje chroniczne ubóstwo. W 2014 roku PAH prowadziła 
zajęcia dla dzieci syryjskich uchodźców w Turcji oraz zajęcia dla dzieci w Autonomii Palestyńskiej. 
Wyremontowaliśmy trzy sale w szkole podstawowej na Filipinach, remontowaliśmy szkoły w Bośni 
i Hercegowinie oraz Syrii.

58 milionów dzieci w wieku od 6 do 11 lat nie chodzi do szkoły.

Połowa wszystkich dzieci, które nie uczęszczają do szkół, mieszka w krajach ogarniętych  
konfliktem zbrojnym.

Więcej niż cztery na dziesięć dzieci, które obecnie nie chodzą do szkoły, już nigdy nie podejmie nauki.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Turcja: Kirikhan 579 Zajęcia edukacyjne dla dzieci - uchodźców z Syrii prowadzone w świetlicy 
namiotowej. 

grantodawcy instytuc-
jonalni: Caritas Turkey

 

Autonomia 
Palestyńska:  
miasto Qabalan

660 Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz sesje spotkań z rodzicami. zbiórka publiczna 
23/2013

 

Filipiny: wyspa 
Bantayan

1 000 Remont 3 klas w szkole podstawowej zniszczonej w wyniku tajfunu Haiyan. ofiarodawcy indywidu-
alni, klub PAH SOS, 
zbiórka publiczna

YPDR (Young 
Pioneers Disa-
ster Response

Bośnia i Herce-
gowina: miasto 
Sekovici, Serbia: 
miasto Obrenovac

922 Remont szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii zniszczonych w trakcie 
powodzi

grantodawcy komer-
cyjni: MSZ

 

Dostęp do edukacji



Pomoc uchodźcom i repatriantom w Polsce
Co roku z powodu wojen, kataklizmów i prześladowań miliony osób na całym świecie są zmuszone opuścić swoje domy 
i szukać bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju lub poza jego granicami. Tylko w 2014 roku ok. 38 mln osób 
przemieściło się wewnątrz swoich krajów, a 17 mln osób uciekło za granicę. Część z nich, z nadzieją na odnalezienie 
bezpiecznego schronienia, trafiła do Polski. 

Otrzymanie statusu uchodźcy to jednak dopiero pierwszy krok w kierunku ustabilizowania życia. Największą trudnością 
dla uchodźców jest dostosowanie się do nowych warunków panujących w kraju przyjmującym. Konieczne jest umożliwienie 
integracji i adaptacji w  nowym społeczeństwie. W ramach Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom prowadziliśmy 
szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo prawne i socjalne, zajęcia językowe oraz szkolenia z zakresu kultury i wiedzy 
obywatelskiej.

Co roku o status uchodźcy w Polsce stara się średnio 10 tysięcy osób.

Status uchodźcy w 2014 roku uzyskały 732 osoby (obywatele Syrii, Afganistanu, Kazachstanu, Białorusi i Rosji).

W 2014 r. wydano 42,5 tys. zezwoleń na pobyt czasowy (o 10 tys. więcej niż rok wcześniej).

 Nazwa projektu Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania

Dobry start w zasięgu ręki 3 Kraków, Toruń, 
Warszawa

450 Poradnictwo zawodowe, socjalne, prawne i obywatelskie oraz 
„wsparcie towarzyszące”, wsparcie psychologiczne, kursy języka 
polskiego, kursy i szkolenia zawodowe, kursy języków obcych i kom-
puterowe, spotkania informacyjne, edukacyjne i integracyjne, 

grantodawcy instytucjonalni: EFI

Razem-2. Integracja, porad-
nictwo, wiedza i wsparcie 
dla cudzoziemców

Grupa k. 
Grudziądza/
Toruń; Podkowa 
Leśna -Dębak/
Warszawa

300 Prowadzenie biur informacji dla uchodźców, świetlic dla dzieci, 
poradnictwo prawne  i psychologiczne.

grantodawcy instytucjonalni: EFU, 
budżet państwa

Pracuj w Polsce. Wsparcie 
cudzoziemców na rynku 
pracy

Warszawa, Toruń, 
Bydgoszcz

230 Działania mające na celu wspieranie integracji cudzoziemców 
w Polsce poprzez kursy języka polskiego, doradztwo i kursy za-
wodowe, poradnictwo prawne.

grantodawcy instytucjonalni: 
Europejski Fundusz na Rzecz Inte-
gracji Obywateli Państw Trzecich i 
budżet państwa



Ośrodek dla uchodźców w Podkowie Leśnej - Dębak, 2013. 
Fot: Agata Banaś



Kampanie społeczne i edukacyjne 
Za pomocą mediów społecznościowych oraz przy współpracy z mediami tradycyjnymi prowadziliśmy kampanie informacyjne 
dotyczące kryzysów humanitarnych oraz wiążących się z nimi problemów uchodźstwa, dostępu do wody i sanitariatów, 
żywności, edukacji i schronienia. Bardzo duży nacisk położyliśmy na promowanie wiedzy o potrzebach cywilów w konfliktach 
zbrojnych, szeroko informowaliśmy również o prowadzonych przez nas działaniach pomocowych na Ukrainie, Filipinach 
i Bałkanach oraz w Syrii. Informowanie o kryzysach humanitarnych uwrażliwia społeczeństwo na problemy świata, uczy 
mądrego i odpowiedzialnego pomagania, pozwala zrozumieć ludzi odległych geograficznie i kulturowo. Szczególnie 
ważne jest edukowanie dzieci i młodzieży. W 2014 roku ponad 900 polskich szkół wzięło udział w naszych kampaniach 
edukacyjnych.

Nazwa projektu Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Aktywne szkoły na rzecz 
globalnej odpowiedzialności

województwa: lubelskie, 
podkarpackie, małopolskie, 
podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurski

województwa: lubel-
skie, podkarpackie, 
małopolskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurski

Roczny projekt edukacyjny dla szkół w Polsce, przygotowujący młodzież i nauczycieli do realizacji 
akcji w środowisku lokalnym na temat globalnych współzależności, szczególnie w kontekście pomocy 
humanitarnej oraz dostępu do wody, żywności i edukacji.

Szwajcarski program 
współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej

Ośrodek Rozwoju  
Edukacji, Arche NoVA

Schools for Future Youth 
– Szkoły dla Przyszłych 
Pokoleń

Polska, Cypr, Wielka  
Brytania, Włochy

176 nauczycieli,  
4 400 uczniów

Trzyletni projekt  z zakresu Edukacji globalnej realizowany z 4 europejskimi partnerami: Oxfamem 
GB, Oxfamem IT, Cardetem z Cypru i Instytutem Edukacji z Wielkiej Brytanii

Program Komisji  
Europejskiej Erasmus+

Oxfam UK, Oxfam 
Italia, Cardet, Institute 
of Education

GLEN Polska, Tanzania, Kenia 3 polskich studentów,  
165 uczniów z Polski,  
300 mieszkańców Tanzanii 
i Kenii 

Nabór i selekcja uczestników oraz obycie przez nich 3-miesięcznych staży w Tanzanii i Kenii. Prowa-
dzenie przez stażystki warsztatów dla lokalnych społeczności (m.in. na temat marketingu, technologii 
informatycznych i fotografii) i badanie potrzeb lokalnych rolników. 
Po powrocie do Polski – organizacja w 4 toruńskich szkołach podstawowych warsztatów z edukacji 
globalnej dla 165 uczniów i uczennic.

ASA Programm, wpłaty 
indywidualne

ASA Program

Kampanie edukacyjne:  
Akcja Edukacja, Niosę 
pomoc, Świat bez głodu, 
Studnia dla Południa

Polska uczniowie  i nauczyciele 
z ok. 900 szkół

Angażowanie polskich szkół w organizowanie zajęć na temat problematyki dostępu do edukacji, 
żywności, wody i pomocy humanitarnej i akcji szkolnych  oraz pozaszkolnych na rzecz mieszkańców 
globalnego Południa

ofiarodawcy indywidu-
alni, odpis, 1%

Pozytywna Szkoła Podstawo-
wa w Gdańsku -Kokoszkach

Gdańsk 722 uczniów,  
45 nauczycieli

Sześcioletni program z zakresu edukacji globalnej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie dobrej praktyki prowadzenia edukacji globalnej w szko-
łach podstawowych poprzez pracę z nauczycielami, a także z uczniami.

ZS im. Macieja Płażyń-
skiego Spółka z o.o

Pozytywne Inicjatywy

Współpraca ze szkołami i projekty edukacyjne

Działania skierowane do społeczeństwa polskiego
Nazwa projektu Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Partnerzy

Edukacja w obsza-
rze problematyki 
uchodźczej

Polska Polish society Informational activities concerning the situation of refugees in Poland and abroad 
carried out through the internal PAH media (fanpage, www), advertisements, photo 
exhibitions, and in collaboration with nationwide media. Organising the Refugee Day 
in Cracow and Torun (public events, street polls, location-based games, workshops, 
lectures)

Centrum Kultury Dwór Artusa in Toruń, 
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu” in Toruń, Toruń City Hall, Amnesty 
International Cracow, Centrum Pomocy 
Prawnej i. Haliny Nieć, Stowarzysze-
nie Willa Decjusza, Fundacja Kultury 
Chrześcijańskiej Znak, Sfinks arthouse,  
CITY Sp. z o.o.

Edukacja w obsza-
rze problematyki  
dostępu do wody

Polska Społeczeństwo 
polskie

Kampania realizowana  za pośrednictwem mediów wewnętrznych PAH, reklamy, 
wystaw fotograficznych oraz we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. 
Promocja Światowego Dnia Wody (22 marca) oraz kampania "Woda na Dzień Matki"

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu” w Toruniu

Edukacja w obsza-
rze problema-
tyki dostępu do 
żywności

Przy użyciu mediów wewnętrznych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we 
współpracy redakcyjnej z mediami. Organizacja ogólnopolskiej akcji Świąteczny 
Stół Pajacyka (akcja z udziałem 487 lokali gastronomicznych z całej Polski), obchody 
Światowego Dnia Żywności, współpraca z wpływowymi blogerami przy promocji 
programu Pajacyk.   

Gmina Miasta Toruń, Gastro Magic 
Service, News Gastro.pl, Wild Bean Cafe, 
BP, AmRest - Starbucks, Green Caffe Nero, 
Drukarnia Leyko,  Radio PiK, Radio Bajka, 
Radio Kraków, Kino Studyjne Sfinks

Edukacja w 
obszarze pomocy 
humanitarnej

Kampania przeprowadzona z użyciem mediów wewnętrznych PAH, reklam, wystaw 
fotograficznych i we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Odsłona 
kampanii w 2014 roku skupiona była głównie na ukazaniu kryzysów humanitarnych na 
Filipinach, Bałkanach, Ukrainie, w Syrii i Strefie Gazy oraz na przedstawieniu specyfiki 
zawodu pracownika humanitarnego, zorganizowano także obchody Światowego Dnia 
Pomocy Humanitarnej.     

ZenithOptimedia, GFK Polonia,, Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Qla 
Sp. z o.o., CITY Sp. z o.o.

Kampania 1% Kampania emitowana w prasie, na ekranach w środkach transportu publicznego oraz 
w internecie (reklama oraz program do rozliczania PIT dostępny na stronie pah.org.pl).

ZenithOptimedia, CITY Sp. z o.o.



Nazwa projektu Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Aktywne szkoły na rzecz 
globalnej odpowiedzialności

województwa: lubelskie, 
podkarpackie, małopolskie, 
podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurski

województwa: lubel-
skie, podkarpackie, 
małopolskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurski

Roczny projekt edukacyjny dla szkół w Polsce, przygotowujący młodzież i nauczycieli do realizacji 
akcji w środowisku lokalnym na temat globalnych współzależności, szczególnie w kontekście pomocy 
humanitarnej oraz dostępu do wody, żywności i edukacji.

Szwajcarski program 
współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej

Ośrodek Rozwoju  
Edukacji, Arche NoVA

Schools for Future Youth 
– Szkoły dla Przyszłych 
Pokoleń

Polska, Cypr, Wielka  
Brytania, Włochy

176 nauczycieli,  
4 400 uczniów

Trzyletni projekt  z zakresu Edukacji globalnej realizowany z 4 europejskimi partnerami: Oxfamem 
GB, Oxfamem IT, Cardetem z Cypru i Instytutem Edukacji z Wielkiej Brytanii

Program Komisji  
Europejskiej Erasmus+

Oxfam UK, Oxfam 
Italia, Cardet, Institute 
of Education

GLEN Polska, Tanzania, Kenia 3 polskich studentów,  
165 uczniów z Polski,  
300 mieszkańców Tanzanii 
i Kenii 

Nabór i selekcja uczestników oraz obycie przez nich 3-miesięcznych staży w Tanzanii i Kenii. Prowa-
dzenie przez stażystki warsztatów dla lokalnych społeczności (m.in. na temat marketingu, technologii 
informatycznych i fotografii) i badanie potrzeb lokalnych rolników. 
Po powrocie do Polski – organizacja w 4 toruńskich szkołach podstawowych warsztatów z edukacji 
globalnej dla 165 uczniów i uczennic.

ASA Programm, wpłaty 
indywidualne

ASA Program

Kampanie edukacyjne:  
Akcja Edukacja, Niosę 
pomoc, Świat bez głodu, 
Studnia dla Południa

Polska uczniowie  i nauczyciele 
z ok. 900 szkół

Angażowanie polskich szkół w organizowanie zajęć na temat problematyki dostępu do edukacji, 
żywności, wody i pomocy humanitarnej i akcji szkolnych  oraz pozaszkolnych na rzecz mieszkańców 
globalnego Południa

ofiarodawcy indywidu-
alni, odpis, 1%

Pozytywna Szkoła Podstawo-
wa w Gdańsku -Kokoszkach

Gdańsk 722 uczniów,  
45 nauczycieli

Sześcioletni program z zakresu edukacji globalnej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie dobrej praktyki prowadzenia edukacji globalnej w szko-
łach podstawowych poprzez pracę z nauczycielami, a także z uczniami.

ZS im. Macieja Płażyń-
skiego Spółka z o.o

Pozytywne Inicjatywy

Nazwa projektu Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Partnerzy

Edukacja w obsza-
rze problematyki 
uchodźczej

Polska Polish society Informational activities concerning the situation of refugees in Poland and abroad 
carried out through the internal PAH media (fanpage, www), advertisements, photo 
exhibitions, and in collaboration with nationwide media. Organising the Refugee Day 
in Cracow and Torun (public events, street polls, location-based games, workshops, 
lectures)

Centrum Kultury Dwór Artusa in Toruń, 
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu” in Toruń, Toruń City Hall, Amnesty 
International Cracow, Centrum Pomocy 
Prawnej i. Haliny Nieć, Stowarzysze-
nie Willa Decjusza, Fundacja Kultury 
Chrześcijańskiej Znak, Sfinks arthouse,  
CITY Sp. z o.o.

Edukacja w obsza-
rze problematyki  
dostępu do wody

Polska Społeczeństwo 
polskie

Kampania realizowana  za pośrednictwem mediów wewnętrznych PAH, reklamy, 
wystaw fotograficznych oraz we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. 
Promocja Światowego Dnia Wody (22 marca) oraz kampania "Woda na Dzień Matki"

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki 
Czasu” w Toruniu

Edukacja w obsza-
rze problema-
tyki dostępu do 
żywności

Przy użyciu mediów wewnętrznych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we 
współpracy redakcyjnej z mediami. Organizacja ogólnopolskiej akcji Świąteczny 
Stół Pajacyka (akcja z udziałem 487 lokali gastronomicznych z całej Polski), obchody 
Światowego Dnia Żywności, współpraca z wpływowymi blogerami przy promocji 
programu Pajacyk.   

Gmina Miasta Toruń, Gastro Magic 
Service, News Gastro.pl, Wild Bean Cafe, 
BP, AmRest - Starbucks, Green Caffe Nero, 
Drukarnia Leyko,  Radio PiK, Radio Bajka, 
Radio Kraków, Kino Studyjne Sfinks

Edukacja w 
obszarze pomocy 
humanitarnej

Kampania przeprowadzona z użyciem mediów wewnętrznych PAH, reklam, wystaw 
fotograficznych i we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Odsłona 
kampanii w 2014 roku skupiona była głównie na ukazaniu kryzysów humanitarnych na 
Filipinach, Bałkanach, Ukrainie, w Syrii i Strefie Gazy oraz na przedstawieniu specyfiki 
zawodu pracownika humanitarnego, zorganizowano także obchody Światowego Dnia 
Pomocy Humanitarnej.     

ZenithOptimedia, GFK Polonia,, Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Qla 
Sp. z o.o., CITY Sp. z o.o.

Kampania 1% Kampania emitowana w prasie, na ekranach w środkach transportu publicznego oraz 
w internecie (reklama oraz program do rozliczania PIT dostępny na stronie pah.org.pl).

ZenithOptimedia, CITY Sp. z o.o.

Fot: PAH



Gdzie działamy

Afganistan
Albania
Autonomia Palestyńska
Bangladesz
Białoruś
Birma
Bośnia
Chorwacja
Czechy
Federacja Rosyjska – Syberia
Federacja Rosyjska – Biesłan
Federacja Rosyjska – Czeczenia
Filipiny
Gruzja
Haiti
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Japonia
Kamerun
Kazachstan
Korea Północna
Kosowo
Liban
Libia
Litwa
Macedonia
Mozambik
Nepal
Niemcy
Pakistan
Polska
Rumunia
Serbia
Somalia
Sri Lanka
Sudan – Darfur
Sudan Południowy
Syria
Turcja
Ukraina
USA (Nowy Orlean)
Węgry

Pomagamy obecnie

Pomagaliśmy w latach poprzednich





Ukraina
Stolica: Kijów
Populacja: 45 490 000 
HDI: 0,734

Od kiedy w  kwietniu 2014 roku na wschodzie Ukrainie 
wybuchły walki, sytuacja humanitarna w kraju stale się pogarsza. 
Ciągłe łamanie zawieszenia broni przez obie strony konfliktu, 
ciężkie bombardowania i ostrzały zmusiły do tej pory ponad 
milion osób do opuszczenia swoich domów. Poza bezpośrednim 
zagrożeniem życia cywile zmagają się z brakiem dostępu do 
podstawowych usług. Zaopatrzenie sklepów jest ograniczone, 
nie funkcjonują instytucje i administracja publiczna. Mieszkańcy 
dotkniętych kryzysem regionów nie otrzymują pensji, rent 
i emerytur, co uniemożliwia im zdobycie podstawowych 
produktów. Ograniczony jest także dostęp do opieki medycznej. 
Część szpitali i mniejszych placówek ochrony zdrowia nie 
funkcjonuje, pozostałe mają problemy z zaopatrzeniem i brakiem 
personelu.

W 2014 roku pracownicy PAH dotarli z pomocą do  ponad 
15 tysięcy osób na wschodzie Ukrainy, zapewniając im dostęp 
do żywności, środków czystości i higieny, ciepłej odzieży, 
śpiworów, materiałów do ogrzewania pomieszczeń a także 
doposażyli szpitale w sprzęt i leki.

Gdzie działamy

PAH na Ukrainie
Działania pomocowe PAH od 2014
Obszar działań: okręg doniecki i ługański
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 15 000 osób



Bałkany (Serbia/Bośnia 
i Hercegowina)
Stolica: Belgrad/Sarajewo
Populacja: 7 164 000/3 829 000
HDI: 0,745/0,731

Trwające od 13 maja 2014 roku wzmożone opady deszczu 
na Bałkanach spowodowały tragiczną w skutkach powódź na  
terenie  Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Była to największa tego 
typu katastrofa od 120 lat. Ponad milion osób musiało opuścić 
swoje domy. Poza zniszczeniami dokonanymi bezpośrednio 
przez powódź, ogromnym zagrożeniem okazały się być 
osuwiska ziemi, niszczące domy i infrastrukturę drogową a także 
powodujące przemieszczenia min i niewybuchów z czasów 
wojny.

Dzięki otrzymanym wpłatom od osób indywidualnych oraz 
firm wsparliśmy najbardziej poszkodowane rodziny w mieście 
i w regionie Doboj położonym w Bośni i Hercegowinie 
w Republice Serbskiej, koncentrując się na odbudowie domów 
i dofinansowaniu zakupu podstawowego wyposażenia 
domowego. Dodatkowo, dzięki funduszom Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP przeprowadziliśmy remont dwóch szkół 
w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Serbskiej.

PAH na Bałkanach
Działania pomocowe PAH od 2014 
Obszar działań: miasta Doboj, Sekovici, Obrenovac
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 1242 osób



Filipiny
Stolica: Manila
Populacja: 101 802 000 
HDI: 0,660

Filipiny należą do najbardziej podatnych na katastrofy naturalne 
krajów na świecie. Rocznie w regionie odnotowuje się średnio 
20 klęsk żywiołowych. Jedną z najsilniejszych był tajfun Haiyan, 
który uderzył w środkową część Filipin 8 listopada 2013 roku. 
W wyniku siły wiatru o prędkości sięgającej nawet 275 km/h 
wielu Filipińczyków zostało bez dachu nad głową oraz dostępu 
do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, w tym wody, 
żywności i leków. 

W ciągu 9 miesięcy obecności PAH na Filipinach (grudzień 
2013-wrzesień 2014) przeprowadziliśmy projekt odbudowy 
domów dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców wyspy 
Bantayan. W celu zapewnienia mieszkańcom solidnego 
schronienia odpornego na kolejne kataklizmy, opracowaliśmy 
konstrukcję opierającą się na tradycyjnych metodach budowy 
(drewno bambusowe i liście palmy), ale jednocześnie 
zakładającą innowacyjne rozwiązania zapewniające trwałość 
budynku. Przeprowadziliśmy program szkoleń dla lokalnych 
stolarzy, a rodziny otrzymały niezbędne materiały budowlane 
oraz wsparcie techniczne. Odbudowaliśmy także szkołę Santa 
Fe, która dodatkowo pełni funkcję centrum ewakuacyjnego na 
wypadek katastrof.

PAH na Filipinach
Działania pomocowe PAH od 2013
Obszar działań: Bantayan (prowincja Cebu)
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 6 000 osób



Syria
Stolica: Damaszek
Populacja: 21 960 358 
HDI: 0,658

Trwająca od 4 lat wojna w Syrii doprowadziła do jednej 
z największych katastrof humanitarnych na świecie. Do tej pory 
zginęło ponad 220 tysięcy osób, a 12 milionów Syryjczyków 
opuściło swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, 
z czego 3,8 miliona uciekło poza granice kraju. Na terenie 
Syrii została zniszczona ponad połowa szpitali, w kraju 
brakuje lekarstw i materiałów opatrunkowych. Dostęp do 
żywności, czystej wody, sanitariatów i opieki medycznej jest 
bardzo ograniczony. Brakuje żywności, leków i bezpiecznego 
schronienia. Większość dzieci nie ma dostępu do żadnej 
formy edukacji. Jedna czwarta szkół uległa zniszczeniu 
lub wykorzystywana jest jako tymczasowe schronienie dla 
wewnętrznie przesiedlonej ludności.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby cywilnych ofiar kryzysu 
zbrojnego w Syrii w 2014 roku udzieliliśmy pomocy na 
terenie prowincji Idlib i Hama. Rozdystrybuowaliśmy wśród 
potrzebujących żywność, wodę i artykuły pierwszej potrzeby 
oraz dotarliśmy z opieka medyczną poprzez funkcjonowanie 
kliniki mobilnej. Wyremontowaliśmy także instalacje wodne, 
a piekarniom dostarczyliśmy mąkę, aby podtrzymać wypiek 
chleba. 

PAH w Syrii 
Obszar działań: prowincje Idlib i Hama
Działania pomocowe PAH od 2013
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 406 987 osób



Somalia 
Stolica: Mogadiszu
Populacja: 10 500 500
HDI: nie uwzględniona w indeksie

Od 1991 roku w Somali nieustannie toczy się wojna, która 
w połączeniu z katastrofami naturalnymi (jak susza w 2011) 
doprowadziła kraj do kryzysu humanitarnego na olbrzymią 
skalę. System państwowy, w tym szkolnictwo, służba zdrowia 
i opieka społeczna nie funkcjonuje. Wojna i złe warunki 
klimatyczne spowodowały, że w Somalii brakuje żywności 
a dostęp do wody jest utrudniony. Somalijczycy w poszukiwaniu 
bezpiecznego schronienia gromadzą się w obozach przy 
większych ośrodkach miejskich, gdzie żyją w bardzo ciężkich 
warunkach. Tylko jedna na 3 osoby w Somalii ma dostęp do 
czystej wody. 

W 2014 roku w obozach dla uchodźców wewnętrznych 
w Garoowe i Mogadiszu wybudowaliśmy ujęcia wodne, 
sanitariaty oraz stację składowania śmieci. Przeprowadziliśmy 
kampanie promujące higienę, szkolenia dla mechaników 
pomp oraz dystrybucję zestawów higienicznych i artykułów 
pierwszej potrzeby. W ramach programu „Water for Schools” 
zapewniliśmy uczniom szkół z terenów wiejskich Puntlandu 
dostęp do wody pitnej poprzez wybudowanie podziemnych, 
tradycyjnych zbiorników wodnych (tzw. berkad) służących do 
zbierania deszczówki oraz poprawiliśmy warunki sanitarne 
poprzez budowę toalet.

PAH w Somalii 
Działania pomocowe PAH od 2011 
Obszar działań: Puntland (Garoowe),  Banaadir (Mogadiszu)
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 55 518 osób



Sudan Południowy 
Stolica: Dżuba
Populacja: 11 300 000
HDI: nie uwzględniony w indeksie

Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym znacznie się 
pogorszyła w wyniku nasilenia konfliktu w grudniu 2013 roku. 
W wyniku walk prawie 2 miliony osób zostało przesiedlonych, 
a kolejne 293 tysięcy uciekło do krajów sąsiadujących.  
W 2014 Sudan Południowy zmagał się także z chorobami takimi 
jak cholera, co jest skutkiem trudnych warunków panujących 
w tym kraju – braku bezpiecznych źródeł wody, odpowiednich 
warunków sanitarnych, żywności i opieki medycznej.  
W tym najmłodszym państwie Afryki prawie 57% społeczeństwa 
nie ma dostępu do wody pitnej.

W 2014 roku w Sudanie Południowym kontynuowaliśmy projekty 
wodno-sanitarne. W stanie Jonglei, Upper Nile, Unity i Bor 
remontowaliśmy studnie oraz budowaliśmy stacje uzdatniania 
wody i latryny. Aby zmniejszyć  zachorowalność na choroby 
wywołane użyciem brudnej wody, wybudowaliśmy stacje mycia 
rąk, dystrybuowaliśmy zestawy higieniczne oraz prowadziliśmy 
kampanię oczyszczania dzielnic i kampanię promocji higieny. 

PAH w Sudanie Południowym 
Działania pomocowe PAH od 2006
Obszar działań: Jonglei, Bor
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 361 594 osób



Autonomia Palestyńska 
Stolica: Ramallah
Populacja: ok. 4 500 000 
HDI: 0,686  

Wojna, półpustynny klimat i niedobór wody sprawiają, że 
warunki życia na terenie Autonomii Palestyńskiej są bardzo 
trudne. W lipcu i sierpniu 2014 roku, w związku ze zaognieniem 
konfliktu, doszło na ogromną skalę do przemieszczeń ludności 
wewnątrz kraju. Swoje domu zmuszonych było opuścić 28% 
mieszkańców Strefy Gazy. Jednym z najdotkliwszych problemów 
Palestyńczyków jest brak dostępu do wody. Wiele rodzin 
zmuszonych jest do korzystania ze starych, przydomowych 
szamb, które przeciekając zatruwają wody gruntowe. Bywa, że 
Palestyńczyków nie stać na regularne opróżnianie zbiorników, 
zdarza się, że nieczystości trafiają wprost na ulice. Wszystko to 
odbija się na zdrowiu lokalnej społeczności, szczególnie dzieci.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Autonomii 
Palestyńskiej prowadzimy projekty wodno-sanitarne oraz 
edukacyjne. W 2014 roku po zaostrzeniu się konfliktu w 
Strefie Gazy rozdystrybuowaliśmy 50 zbiorników na wodę, 
a w ramach działań na rzecz poprawy warunków sanitarnych 
wyremontowaliśmy toalety w  szkołach na Zachodnim Brzegu. 
Przeprowadziliśmy również projekt edukacji rówieśniczej 
w 3 szkołach w miejscowości Qabalan. 

PAH w Autonomii Palestyńskiej
Działania pomocowe PAH od 2006
Obszar działań: Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
W 2014 roku PAH dotarła z pomocą do 32 856 osób



Polska
Stolica: Warszawa
Populacja: 38 200 000 
HDI: 0,834  

W Polsce na ubóstwo są narażone najczęściej dzieci i młodzi 
ludzie – prawie 30 % osób zagrożonych skrajnym ubóstwem to 
osoby poniżej 18 roku życia. Niedożywienie u dzieci wpływa na 
brak koncentracji, ograniczając możliwości rozwoju i nauki. Choć 
system powinien obejmować opieką wszystkie potrzebujące 
dzieci, to są w nim luki. Nierzadkie są przypadki uczniów, dla 
których posiłek spożywany w szkole jest jedynym w ciągu dnia. 
Dlatego szczególnie ważne jest objęcie opieką także tych dzieci, 
których rodzice nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć 
takiego posiłku. Jest to możliwe przy zaangażowaniu placówek 
szkolnych oraz organizacji lokalnych, które są w stanie 
wskazywać faktyczne potrzeby. 

Co roku, w nadziei na lepszą przyszłość, do Polski przybywają 
obcokrajowcy. Aby móc zintegrować się z resztą społeczeństwa 
i wieść pełnowartościowe życie w nowym kraju niezbędne jest 
zapewnie im pomocy:  dostępu do informacji, szkoleń, kursów 
i doradztwa. Ważnym elementem jest również nauka języka 
polskiego.

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowaliśmy program 
dożywiania PAJACYK, w ramach którego wydaliśmy ponad  
328 tys. posiłków, obejmując pomocą 1782 uczniów w 
stołówkach w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce. 
W ramach działań Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom 
w 2014 roku prowadziliśmy centra informacji, projekty z zakresu 
doradztwa prawnego, zawodowego, psychologicznego 
i socjalnego oraz kursy językowe. Nasze działania wsparły 
integrację cudzoziemców z polskim społeczeństwem, przyczyniły 
się do poprawy jakości życia obcokrajowców w Polsce.

PAH w Polsce 
Działania pomocowe PAJACYK od 1998 roku. 
W roku szkolnym 2013/2014 roku PAH dotarła z pomocą  
do 1782 dzieci w Polsce.



Podziękowania 
Działania PAH, zarówno w kraju jak i za granicą, są szeroko wspierane przez polskie społeczeństwo. Zaangażowanie Polaków 
jest dla nas szczególnie ważne. Ogromne wsparcie jakie otrzymujemy pozwala nam skutecznie i profesjonalnie nieść pomoc 
humanitarną w miejscach dotkniętych skutkami kryzysów. Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom!

Część działań PAH została sfinansowana dzięki wsparciu firm. Do naszych partnerów strategicznych należą BP, BZ WBK, 
Loyalty Partner Polska (PAYBACK), DHL Global Forwarding. Ważnymi partnerami są również Lemoniq i Pryzmat. Dzięki 
zaangażowaniu partnerów udało się nam wydać ponad 320 tysięcy ciepłych posiłków w ramach programu dożywiania 
dzieci „Pajacyk”. W 2014 roku wsparcia udzieliła nam  firma Electrolux Poland, Spółka PKP oraz Fundacja PGE. Pozwoliło 
nam to na realizację działań wodno-sanitarnych w Somalii, odbudowę domów na Filipinach i Bałkanach. Ponadto dziękujemy 
White & Case (usługi prawne), KONTEKST Andrzej Wolski sp.j. (tłumaczenia) oraz VIKTORIO (kurier) za wsparcie nas swoimi 
usługami w codziennej pracy w naszych biurach w Polsce. 

Bardzo ważną formą wsparcia jest Klub PAH SOS skierowany do darczyńców indywidualnych oraz Klub PAH SOS Biznes dla 
darczyńców komercyjnych. Klubowicze tworzą prężną i aktywną społeczność składającą się ze stałych darczyńców Polskiej 
Akcji Humanitarnej. Środki pochodzące ze składek pozwalają nieść natychmiastową pomoc w miejscu kryzysu. W 2014 roku 
548  nowych osób przystąpiło do Klubu PAH SOS, co daje w sumie 1967 członków!

Polska Akcja Humanitarna realizuje projekty dzięki wsparciu darczyńców instytucjonalnych. Nasze projekty są finansowane 
m. in. przez:

Komisję Europejską ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), UNICEF, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), GOAL,  Save the Children, Golden Tulip, Norwegian Church Aid, Caritas Turkey, Caritas Czech 
Republic.



Fot. Kamil Haidar



Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa:  Polska Akcja Humanitarna

Siedziba, adres:  ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa

Telefon / Fax:  (22) 828 88 82, 831 99 38, 

E-mail:  pah@pah.org.pl

Strona internetowa:  www.pah.org.pl

Bank, który obsługuje Bank BPH SA  
organizację i numer konta:  ul. Towarowa 25A  

00-958 Warszawa  
91 1060 0076 0000 3310 0015 4960

Władze organizacji:  Rada Fundacji  
 Zarząd Fundacji 
 Komisja Rewizyjna

Data rejestracji i numer:  Pierwszy wpis 20 grudnia 1994, księgi rejestrowej  
fundacji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Sąd 
Gospodarczy XII 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 
Wiceprezes: Grzegorz Gruca  
Członkowie zarządu w dniu składania raportu:  
Sylvie Cambou Prokopowicz, Maciej Bagiński, Katarzyna 
Ewa Górska 

  W roku 2014 roku w skład zarządu wchodzili:  
Grzegorz Gruca, Maciej Bagiński, Aleksandra Rezunow, 
Włodzimierz Sarna

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
z podaniem realizacji celów statutowych
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej,  
społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cele statutowe PAH realizuje 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.
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Informacje finansowe
Information regarding income structure – sources and amounts

Przychody z działalności statutowej  33 399 356,19 zł
Składki brutto określone statutem 0,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 841 962,02 zł
wpłaty  pieniężne 1% 841 962,02 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
Pozostałe przychody określone statutem 32 557 394,17 zł 
wpłaty od osób prywatnych i prawnych - wpłaty  pieniężne  6 506 354,05 zł

spadek 200 000,00 zł
dary rzeczowe od osób prywatnych i prawnych 5 577 126,68 zł
dary usług od osób prywatnych i prawnych 32 044,65 zł
dotacje od NGO-polskie 279 126,47 zł
dotacje od NGO-zagraniczne 2 142 076,08 zł
dotacje od organizacje EU 11 777 853,19 zł
dotacje od organizacje UN 5 208 700,30 zł
dotacje od instytucji  państwowych polskich 789 973,18 zł
dotacje od instytucji samorządowych polskich 44 139,57 zł

1.   Przychody z działalności finansowej i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 82 456,31 zł  
w tym: 
a. pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę  47 783,16 zł  
b. pozycję przychody finansowe w wysokości  34 673,15 zł

2.   Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych. 
a. pozycja straty nadzwyczajne nie wystąpiła w 2014 r. 
b. Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę  30 763 901,45 zł  
i obejmują: 
Informacje o strukturze kosztów  30 763 901,45 zł 
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 30 763 901,45 zł 
świadczenia pieniężne: 25 159 684,19 zł 
dotacje od instytucji  państwowych polskich 788 827,20 zł 
NGO-polskie 354 764,98 zł 
NGO-zagraniczne 2 389 383,17 zł 
organizacje EU 10 076 213,73 zł 
organizacje UN 6 153 325,52 zł 
samorządowe 79 399,75 zł 
wpłaty od osób prywatnych i prawnych - wpłaty  pieniężne  5 317 769,84 zł 
świadczenia niepieniężne: 5 604 217,26 zł 
dary rzeczowe 5 577 126,68 zł 
dary usług 27 090,58 zł

 c.  Koszty administracyjne stanowią kwotę   912 110,56 zł  
i obejmują: 
– koszty pieniężne w wysokości   905 517,15 zł 
– koszty niepieniężne w wysokości   6 593,41 zł

3.   Koszty finansowe i pozostałe koszty finansowe wynoszą 213 316,87 zł  
w tym: 
a. pozycja pozostałe koszty  operacyjne wykazują kwotę 101 986,82 zł 
b.  pozycję koszty finansowe w wysokości  111 330,05 zł  

w tym prowizja od zaciągniętego kredytu w kwocie 15 000,00 zł,  
pozostała kwota stanowią różnice kursowe.



 DONORZY INSTYTUCJONALNI 
 ARCHE NOVA 381 750,96    
 CHARITIES AID FOUNDATION OF AMERICA (CAF) 64 893,92    
 CARITAS  223 479,17    
 CHF - THE UNITED NATIONAL DEVELOPMENT PRORAMME 1 064 122,01    
 ECHO/KOMISJA EUROPEJSKA 9 989 010,04    
 EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INTEGRACJI  1 026 540,90 
 OBYWATLEI PAŃSTW TRZECICH (EFI)     
 EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODŹCÓW (EFU) 762 302,25    
 FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI  FED) 22 017,27    
 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE) 15 036,10    
 FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO) 39 940,00    
 FOP SZWAJCARIA 191 074,28    
 FUNDACJA AKADEMIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH (FAOO) 1 500,00    
 GESELLSCHAFT FUER INTERNATIONAL ZUSAMMENARBEIT (GIZ) 1 841 290,16    
 GOAL 127 650,31    
 MIASTO TORUŃ 13 389,57    
 MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA DS. MIGRACJI (IOM) 4 720,24    
 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 750 033,18    
 NORWEGIAN CHURCH AID 1 441 893,49    
 OXFAM 1 478,56    
 PEOPLE IN PERIL ASSOCIATION (PIPA) 26 866,95    
 PEACE WINDS JAPAN  (PWJ) 832 539,24    
 URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW (UDSC) 5 900,00    
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI  683 393,56    
 FUNDACJA STATE STREET  24 002,58    
 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAH 240 289,20    
 UNICEF 589 817,40    
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI  11 650,00    
 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 13 200,00    
 
 DONORZY INDYWIDUALNI 
 KLUB PAH SOS  274 167,39    
 WPŁATY INDYWIDUALNE 3 098 003,35    
 WPŁATY OD SZKÓŁ 50 111,68    
 ZBIÓRKI PUBLICZNE 1 522 928,00    

 DONORZY KORPORACYJNI 
 BANK ZACHODNI WBK 331 579,88    
 BP POLSKA 64 986,00    
 FUNDACJA CISCO  44 082,93    
 DAROWIZNY RZECZOWE OD FIRM 5 577 126,68    
 DAROWIZNY USŁUG OD FIRM 33 683,99    
 ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. 45 000,00    
 FUNDACJA GOLDEN TULIP (GT) 49 498,82    
 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 10 000,00    
 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.S. 20 000,00    
 POZOSTAŁE WPŁATY OD FIRM 634 655,86    
 INNE 
 BILLBIRD SP. AKCYJNA 246,85    
 WYNIK FINANSOWY Z POPRZEDNICH LAT  952 196,61    
 NAŁĘCZÓW ZDRÓJ Sp. z o.o. 2 297,00    
 NESTLE POLSKA S.A. 4 590,00    
 INNE 792,57    
 WPŁATY -  ODPIS 1% 2014 841 962,02     
 TOTAL 33 399 356,19    

Informacje o źródle finansowania 



Informacja o kontrolach, audytach i ich wynikach w okresie sprawozdawczym
•  Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta Advantim 

Sp. z o.o. Opinia i raport nie zawierały uwag.
•  Władza Wdrażająca Programy Europejskie, monitoring merytoryczny i finansowy projektu nr 19/10/EFI Raport 

z monitoringu merytorycznego i finansowego nie zawierał uwag i zaleceń.
•  Audyt projektów (ECHO/SDN/BUD/2011/91029; ECHO/-AF/BUD/2012/91024; ECHO/-HF/BUD/2013/91014) 

sfinansowanych ze środków Wydziału Komisji Europejskiej ds. Pomocy humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Audyt 
prowadzony przez KPMG LPP rozpoczęty w październiku, nie zakończył się sformułowaniem raportu przed końcem 
2014 roku.

•  Audyt projektu ECHO/-HF/BUD/2013/91014 finansowanego ze środków ECHO, przeprowadzony przez KPMG LPP. 
Audyt zawierał uwagi i zalecenia dotyczące usprawnienia mechanizmów kontrolnych na misji PAH w Somalii. Fundacja 
podjęła działania w kierunku realizacji zaleceń.

•  Residual Error Rate Study 2014 prowadzone przez Moore Stephens LLP objęło realizację projektu  
DCI-NSAED/2010/202-177/ sfinansowanego przez Wydział Komisji Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwoju (Devco/EuropeAid). Współczynnik błędu ustalono na poziomie 0,31%.

•  Audyty systemów kontrolnych na misjach PAH prowadzone przez grantodawców: GIZ i UNICEF w Sudanie 
Południowym; GOAL w Syrii.

Dane o zatrudnieniu
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 72,9 osób, 67,8 etatów
Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2014 to 79 osób w tym:
Dyrektor – 7; Ekspert – 2; Koordynator – 41;  St. Specjalista – 2;
Specjalista – 3; Mł. Specjalista – 6; Mentor – 2; Asystent – 3; Audytor – 1;
Księgowa – 4; Pracownik socjalny – 1; Sekretarka – 2; Pracownik administracyjny – 3;
Kontroler finansowy – 1; Logistyk – 1

Dane o wynagrodzeniach
–  Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy): 3 515 697,74 PLN
–  Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy): 51 112,65 PLN
–  Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 526 489,86 PLN
–  Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 4 093 300,25 PLN
–  Pracownicy PAH w roku 2014 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
–  Członkowie Zarządu PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
–  Członkowie innych niż zarząd organów fundacji tj. Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej  

nie pobierali wynagrodzeń, nagród, premii ani innych świadczeń. 



Bilans
Bilans sporządzony na podstawie załącznikia nr 4 (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 1100)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe  126 876,93  109 548,95 A Fundusze własne  4 220 719,03  4 861 006,04 

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy  3 268 522,42  3 268 522,42 

II Rzeczowe aktywa trwałe  126 876,93  109 548,95 II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy  952 196,61  1 592 483,62 

IV Inwestycje długoterminowe  -    -   1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia)

 952 196,61  1 592 483,62 

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

 -    -   2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna)

 -    -   

B Aktywa obrotowe  6 308 863,66  11 410 675,50 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  2 215 021,56  6 659 218,41 

I Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych

 6 114,98  5 791,43 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek

 -    -   

II Należności krótkoterminowe  912 995,53  1 615 775,09 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 
specjalne

 558 108,11  422 928,14 

1 Kredyty i pożyczki  94,37  1,00 

2 Inne zobowiązania  456 035,91  327 840,54 

3 Fundusze specjalne  101 977,83  95 086,60 

III Inwestycje krótkoterminowe  5 389 753,15  9 773 038,73 III Rezerwy na zobowiązania  -   

1 Środki pieniężne  5 064 753,15  9 448 038,73 IV Rozliczenia międzyokresowe  1 656 913,45  6 236 290,27 

2 Pozostałe aktywa finansowe  -    -   1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  1 646 913,45  6 226 290,27 

3 Inne inwestycje krótkoterminowe  325 000,00  325 000,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe  10 000,00  10 000,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

 -    16 070,25 

Suma bilansowa  6 435 740,59  11 520 224,45 Suma bilansowa  6 435 740,59  11 520 224,45 

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznikia nr 4 (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 1100)

Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za poprzedni 
rok obrotowy 

 Kwota za bieżący  
rok obrotowy 

3 4

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

 25 643 298,06  33 399 356,19 

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  25 643 298,06  33 399 356,19 

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu 
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  22 644 411,29  30 763 901,45 

I. Koszty działalności pożytku publicznego  22 644 411,29  30 763 901,45 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  22 644 411,29  30 763 901,45 

a) Amortyzacja  -   

b) Zużycie materiałów i energii  3 510 716,71  10 981 550,28 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  6 691 801,12  7 777 094,12 

d) Pozostałe koszty  12 441 893,46  12 005 257,05 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  -   

a) Amortyzacja  -   

b) Zużycie materiałów i energii  -   

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  -   

d) Pozostałe koszty  -   

3. Koszty administracyjne  998 551,27  912 110,56 

a) Zużycie materiałów i energii  65 114,03  9 966,54 

b) Usługi obce  271 906,61  235 899,99 

c) Podatki i opłaty  27,67  28 980,00 

d) Wynagrodzenia  407 831,65  452 034,70 

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  210 917,02  158 712,29 

f) Amortyzacja  39 981,07  17 327,98 

g) Pozostałe  2 773,22  9 189,06 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów  579 907,89  47 783,16 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów  263 847,54  101 986,82 

E. Przychody finansowe  110 558,23  34 673,15 

F. Koszty finansowe  1 474 757,47  111 330,05 

G. Wynik finansowy netto ogółem  952 196,61  1 592 483,62 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)  952 196,61  1 592 483,62 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 



Informacja dodatkowa za 2014 r.
1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe

Inwestycje długoterminowe Cena nabycia powiększona o dochód z inwestowania

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Cena nabycia lub rynkowa

Nalezności i zobowiązania W kwocie wymagajacej zapłaty

Inwestycje krótkoterminowe Cena rynkowa / wartość nominalna

Rozliczenia miedzyokresowe czynne W kwocie wymagajacej zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa W wartości nominalnej

2. a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego  Stan na początek 
roku obrotowego 

 Aktualizacja  Zwiększenia Przemieszczenia  Zmniejszenia Stan na koniec 
roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 171 632,72 171 632,72

4. środki transportu 173 817,50 10 354,00 163 463,50

5. inne środki trwałe 141 288,56 141 288,56

Razem 486 738,78 0,00 0,00 0,00 10 354,00 476 384,78

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek 
roku ob-
rotowego 

Aktualizacja Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia

Inne zm-
niejszenia

Zmniejszenie 
likwidacja

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu)

0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 120 153,61 6 395,30 2 864,50 123 684,41 51 479,11 47 948,31

4. środki transportu 98 419,68 13 797,18 10 354,00 101 862,86 75 397,82 61 600,64

5. inne środki trwałe 141 288,56 0,00 141 288,56 0,00 0,00

Razem 359 861,85 0,00 20 192,48 0,00 2 864,50 10 354,00 366 835,83 126 876,93 109 548,95

c. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 164 592,01 164 592,01

Razem 164 592,01 0,00 0,00 164 592,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenie Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 164 592,01 164 592,01 0,00 0,00

Razem 164 592,01 0,00 0,00 0,00 164 592,01 0,00 0,00

3. e. Inwestycje długoterminowe

 Stan na początek 
roku obrotowego 

 Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 
roku obrotowego Zwiększenia  Zmniejszenia 

1. Nieruchomości 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00

a. udziały i akcje 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Obligacje i środki pieniężne zdeponowane w ramach  
Kapitału  Żelaznego i Rezerwowego Funduszu Pomocy 
Natychmiastowej

0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00



4. f. Inwestycje krótkoterminowe

 Stan na początek 
roku obrotowego 

 Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 
roku obrotowego Zwiększenia  Zmniejszenia 

1. Nieruchomości-spadek 325 000,00 325 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a. udziały i akcje 0,00 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00

c. rozliczenia miedzyokresowe-czynsz 0,00 0,00

d.środki pieniężne 5 064 753,15 4 383 285,58 9 448 038,73

Razem 5 389 753,15 4 383 285,58 0,00 9 773 038,73

5. g. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty 

 Należności z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

 początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. dostaw i usług 80 143,85  57 549,46 80 143,85 57 549,46

2. podatków 2 468,79 3 808,16 2 468,79 3 808,16

3. środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 24 724,29 8 188,00 24 724,29 8 188,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 805 658,60 1 546 229,47 805 658,60 1 546 229,47

Razem 912 995,53 1 615 775,09 0,00 0,00 912 995,53 1 615 775,09

6. h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

 początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. kredytów i pożyczek 94,37 1,00 94,37 1,00

2. dostaw i usług 152 218,33 192 110,06 152 218,33 192 110,06

3. podatków ( w tym : PFRON) 740,86 3 000,00 740,86 3 000,00

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 25 205,68 127 431,17 25 205,68 127 431,17

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 277 871,04 5 299,31 277 871,04 5 299,31

8.fundusze specjalne (ZFŚS) 101 977,83 95 086,60 101 977,83 95 086,60

Razem 558 108,11 422 928,14 0,00 0,00 558 108,11 422 928,14

7. i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły  stan na  

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczegól-
nienie wg tytułów)

1 646 913,45 6 226 290,27

Niezrealizowane zawarte umowy darowizn

Niezrealizowane zawarte umowy współpracy

Niezrealizowane zawarte umowy dotacji 1 646 913,45 6 226 290,27

Nierozliczony Wynik Finansowy z lat poprzednich

8. j. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów

Tytuły  stan na  

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

1.Rozliczenia miedzyokresowe kosztów  -       16 070,25    

czynsz  -       16 070,25    

Gwarancje

9. k. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Tytuły  stan na  

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

1.Rozliczenia miedzyokresowe bierne  
(wyszczególnienie wg tytułów)

10 000,00 10 000,00

Zobowiązania 10 000,00 10 000,00

Gwarancje



10. l. Odpis aktualizujący należności

Tytuły  stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.Odpis aktuazlizujący  
(wyszczególnienie wg tytułów)

 -       -      

Należności od kontrachentów  -      

11. m. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie  Rok bieżący  Rok ubiegły 

Zyski nadzwyczajne - losowe  -       -      

Zyski nadzwyczajne - pozostałe  -       -      

Suma  -       -      

Straty nadzwyczajne - losowe  -       -      

Straty nadzwyczajne - pozostałe  -       -      

Suma  -       -      

12. n. Zatrudnienie 

Pracownicy  -stan na dzień 31.12.2014 68,00

Przeciętne zatrudnienie w roku na dzien 31.12.2014 73,00

13. o. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej 
określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 
późn. zm.)

Wyszczególnienie  Liczba osób 

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie  n/d 

14. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 33 399 356,19

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego

841 962,02

wpłaty pieniężne 1% 841 962,02

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 
publicznego

0,00

Pozostałe przychody określone statutem 32 557 394,17

wpłaty od osób prywatnych i prawnych-wpłaty  pieniężne 6 506 354,05

spadek 200 000,00

dary rzeczowe od osób prywatnych i prawnych 5 577 126,68

dary usług od osób prywatnych i prawnych 32 044,65

dotacje od NGO-polskie 279 126,47

dotacje od NGO-zagraniczne 2 142 076,08

dotacje od organizacje EU 11 777 853,19

dotacje od organizacje UN 5 208 700,30

dotacje od instytucji  państwowych polskich 789 973,18

dotacje od instytucji samorządowych polskich 44 139,57

b. Pozostałe przychody 47 783,16

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niemat. i prawnych

14 061,89

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 33 721,27

b.Koszty administracyjne: 912 110,56

- zużycie materiałów i energii 9 966,54

- usługi obce 235 899,99

- podatki i opłaty 28 980,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

610 746,99

- amortyzacja 17 327,98

- pozostałe koszty 9 189,06

c. Pozostałe koszty 101 986,82

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w 
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

0,00

odpis aktualizujący nalezności 0,00

inne 101 986,82

d. Koszty finansowe 111 330,05

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, 
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

304,21

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prow-
izji od kredytów inwestycyjnych, 

15 000,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 
podatkowych

47,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w 
leasing finansowy

0,00

Inne koszty finansowe 95 978,84

c. Przychody finansowe 34 673,15

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 17 115,98

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe(różnice kursowe,umorzenie 
odsetek)

0,00

Inne 17 557,17

15  a. Informacje o strukturze kosztów 30 763 901,45

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego

30 763 901,45

świadczenia pieniężne: 25 159 684,19

dotacje od instytucji  państwowych polskich 788 827,20

NGO-polskie 354 764,98

NGO-zagraniczne 2 389 383,17

organizacje EU 10 076 213,73

organizacje UN 6 153 325,52

samorzadowe 79 399,75

wpłaty od osób prywatnych i prawnych-wpłaty  pieniężne 5 317 769,84

świadczenia niepieniężne: 5 604 217,26

dary rzeczowe 5 577 126,68

dary usług 27 090,58

16. a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

 statutowy  z aktualizacji 
wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 3 268 522,42 0,00

a. zwiększenia 0,00 0,00

- korekta audytowa 0,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- korekta audytowa 0,00

 

2. Stan na koniec okresu obrotowego 3 268 522,42 0,00

Profit from statutory activities  952,196.61 

Profit from unpaid public benefit activities 0.00

Result on other activities determined in the 
By-laws

-4,696,596.76

Retained earnings 5,648,793.37

17 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na 

 początek roku 
obrotowego 

 koniec roku 
obrotowego 

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem  -       -      

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 1 592 483,62

Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

Wynik na działalności pozostałej określonej statutem 640 287,01

Wynik na działalności w latach ubiegłych 952 196,61



Uzupełnienie informacji dodatkowej
Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat. za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

I. Informacje ogólne. 
1) Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3 jest organizacją non-profit, której dochód nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Fundacja sporządza deklaracje CIT-8, wykazując dochody 
zwolnione przedmiotowo, zgodnie z artykułem 17, ust. 1, pkt. 4 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rachun-
kowość fundacji Polska Akcja Humanitarna prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz.330 z póź.zm).

2) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu  dalszej kontynuacji działalności przez okres 12 miesięcy. 
3) Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013.
4) Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego.
 a.  Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowa-

nej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
    i.  Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej od 1000 zł zaliczane są 

do kosztów materiałów.
     ii.  Środki trwałe o wartości początkowej od 1000,00 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podat-

kowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych 
niskocennych. Ich wartość początkowa odnoszona jest w 100% w koszty w miesiącu, w którym oddano do użytkowania. 
Ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.

    iii.  Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż górna kwota wskazana dla środków niskocennych podlegają amortyzacji, 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu przekazania do użytkowania aż do końca miesiąca, w którym nastę-
puje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, 
zbyto lub stwierdzono niedobór. Objęte są one ewidencją bilansową.

    iv.  Wszystkie Środki trwałe nabywane przez Fundację ze środków pochodzących z grantów i dotacji, a wykorzystywane do 
celów statutowych oraz na Misjach ujmowane są w ewidencji pozabilansowej, a ich wartość początkowa odnoszona jest 
w koszty projektów finansowanych z tych środków. 

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalane są:
i. metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej 

i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
ii. z zastosowaniem stawek podatkowych amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych,  

po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
i. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako 

dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych  
w przepisach podatkowych.

 b.  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 c. Udziały i akcje, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
   i.  według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
   ii.  wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej (wartość godziwa), a różnice z przeszacowania 

rozlicza się w sposób następujący:
 d.  Różnice powodujące wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych (dodatnie) zalicza się do kapitału z aktualizacji wy-

ceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał 
z aktualizacji wyceny (jeżeli kwota ta nie była do dnia wyceny rozliczona) – zalicza się w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny; 
w pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych, wzrost wartości inwestycji 
wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów 
jako przychody finansowe,

 e.  Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej war-
tości godziwej tzn. po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami 
finansowymi. Skutki przeszacowania aktywów finansowych w postaci zysku lub straty zalicza się odpowiednio do przychodów 
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

 f.   Zapasy wycenia się według cen nabycia lub wartości godziwej. Wartość zużycia (rozchodu) ustalana jest w drodze szczegóło-
wej identyfikacji towarów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

 g.  Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o  ewentualne uzasadnione odpisy aktuali-
zujące wartość należności zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

 h. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
 i.  Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.
 j.  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.



 k.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów, których realizacja na-
stępuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się środki otrzymane lub należne od kon-
trahentów lub donorów, których wykorzystanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

 l.   Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
   i.  W ciągu roku obrotowego: operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się 

po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba 
że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Fundację dokumencie np. Umowie ustalony został inny kurs lub określona została 
inna wiążąca zasada.

   ii.  W fundacji PAH przyjęto zasadę, że udzielone zaliczki  na realizację projektów, na dzień bilansowy zaliczamy do należności 
krótkoterminowych. Ujęcie w kosztach następuje w chwili przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatków przez zalicz-
kobiorcę. 

   iii.  Na dzień bilansowy: wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień śred-
nim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

   iv.  Fundacja Polska Akcja Humanitarna sporządza Rachunek Zysku i Strat zgodnie z  Ustawą o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994r., z załącznikiem nr 4 (Dz.U. 2014 poz. 1100).  Otrzymane środki pieniężne (dotacje, subwencje, darowizny, 
spadki, zapisy, zbiórki publiczne, nawiązki i inne wpłaty sądowe i komornicze, odpis 1% z PIT) są ewidencjonowane metodą 
kasową. Przychody z tytułu dotacji otrzymanych rozpoznawane są w rachunku wyniku do wysokości poniesionych kosztów. 
Pozostała wartość dotacji ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

II. Dane uzupełniające do bilansu (o aktywach i pasywach): 
1. Wartości niematerialne i prawne to programy komputerowe i licencje. Wartość brutto na dzień 31.12.2014r. wyniosła  

164 592,01 zł. W bilansie wykazano w wartości netto 0,00 zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe - w pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użytecz-

ności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano 
w bilansie według wartości netto w wysokości 109 548,95 zł.

3. Inwestycje długoterminowe na 31.12.2014 r. wykazują saldo w kwocie 0,00 zł. 
4. Zapasy towarów, jako rzeczowe aktywa obrotowe na dzień bilansowy wykazano w wysokości 5 791,43 zł. W przeważającej 

ilości są to zapasy pochodzące z darowizn i przeznaczone do wykorzystania na dalszą działalność statutową. Przyjmowane da-
rowizny rzeczowe wyceniane są wg cen rynkowych. Rozchody odbywają się na poszczególne działania statutowe fundacji PAH 
w drodze szczegółowej identyfikacji towarów, dotyczącej ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub 
otrzymania w drodze darowizny.

5. Należności krótkoterminowe wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty tj. 1 615 775,09 zł. Na kwotę powyższą 
składają się min. należności z tytułu usług w wysokości 57 549,46 zł, należności z tytułu podatku od US 3 808,16 zł, należności 
z tytułu wynagrodzeń 8 188,00 zł, należności w kwocie 1 546 229,47 zł z tytułu zaliczek przekazanych pracownikom na prowa-
dzenie działań na misjach w Palestynie, Sudanie Płd. , Somali, Syrii i Turcji. 

6. Inwestycje krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykazane w wysokości  9 448 038,73 zł. Obejmują one 
środki w kasach w kwocie  488 189,91 zł, na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 8 959 848,82 zł. Inne inwestycje krót-
koterminowe w kwocie 325 000,00 zł. stanowi wartość nieruchomości otrzymanych w drodze spadku.

7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę  6 226 290,27 zł, są to nierozliczone przychody przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Zaliczone kwoty stanowić będą przychody okresu rozliczeniowego, w którym zrealizowane zostaną cele prze-
widziane projektem.

8. Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 4 861 006,04  zł. Składają się na nie: 
 a.  Fundusz statutowy w kwocie 3 268 522,42 zł., obejmujący: Fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 zł, wniesiony  

w równych częściach przez Fundatorów oraz Kapitał żelazny w kwocie 3 267 022,42 zł, utworzony z grantów przekazanych 
przez Fundację Forda, Fundację im. Stefana Batorego, Philip Moriss Polska S.A, Bank BPH S.A,, Bank JP Morgan oraz z wkładu 
własnego Fundacji,

 b. wynik finansowy w wysokości  1 592 483,62 zł, 
9. Zobowiązania w kwocie 422 928,14 zł wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty. Zobowiązanie tytułem dostaw 

i usług w kwocie 192 110,06 zł, zobowiązanie w kwocie 3 000,00 zł z tytułu PFRON, zobowiązanie w kwocie 127 431,17 zł 
z tytułu wynagrodzeń, zobowiązanie tytułem udzielonych zaliczek w kwocie 5 299,31 zł, zobowiązanie z tytułu ZFŚS w kwocie 
95 086,60 zł. oraz kwota 1,00 zł. jako zaciągnięte zobowiązanie na karacie kredytowej.

III. Dane uzupełniające do rachunku wyników:
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły (wielkość dodatnia) zwiększa po zatwierdzeniu sprawozdania przychody 

roku bieżącego i jest przeznaczona za realizację celów statutowych.
5. Struktura realizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem. Przychody określone statutem wynoszą  

33 399 356,19  zł i obejmują: 
 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
 Przychody z działalności statutowej  33 399 356,19
 Składki brutto określone statutem 0,00
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 841 962,02
 wpłaty  pieniężne 1% 841 962,02
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00



 Pozostałe przychody określone statutem 32 557 394,17 
 wpłaty od osób prywatnych i prawnych-wpłaty  pieniężne  6 506 354,05

 spadek 200 000,00
 dary rzeczowe od osób prywatnych i prawnych 5 577 126,68
 dary usług od osób prywatnych i prawnych 32 044,65
 dotacje od NGO-polskie 279 126,47
 dotacje od NGO-zagraniczne 2 142 076,08
 dotacje od organizacje EU 11 777 853,19
 dotacje od organizacje UN 5 208 700,30
 dotacje od instytucji  państwowych polskich 789 973,18
 dotacje od instytucji samorządowych polskich 44 139,57

6. Przychody z działalności finansowej i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 82 456,31 zł. w tym:
 a. pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 47 783,16 zł 
 b. pozycję przychody finansowe w wysokości 34 673,15 zł 
7. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych.
 d. pozycja straty nadzwyczajne nie wystąpiła w 2014 r.
 e. Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę 30 763 901,45 zł i obejmują:
 Informacje o strukturze kosztów  30 763 901,45
 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 30 763 901,45
 świadczenia pieniężne: 25 159 684,19
 dotacje od instytucji  państwowych polskich 788 827,20
 NGO-polskie 354 764,98
 NGO-zagraniczne 2 389 383,17
 organizacje EU 10 076 213,73
 organizacje UN 6 153 325,52
 samorządowe 79 399,75
 wpłaty od osób prywatnych i prawnych-wpłaty  pieniężne  5 317 769,84
 świadczenia niepieniężne: 5 604 217,26
 dary rzeczowe 5 577 126,68
 dary usług 27 090,58

 f.   Koszty administracyjne stanowią kwotę  912 110,56 zł i obejmują: 
– koszty pieniężne w wysokości  905 517,15 zł, 
– koszty niepieniężne w wysokości  6 593,41 zł.

8. Koszty finansowe i pozostałe koszty finansowe wynoszą 213 316,87  zł. w tym:
 a. pozycja pozostałe koszty  operacyjne wykazują kwotę 101 986,82 zł
 b.  pozycję koszty finansowe w wysokości 111 330,05, w tym prowizja od zaciągniętego kredytu w kwocie 15 000,00 zł, pozosta-

ła kwota stanowią różnice kursowe.
9. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji: nie występują.
10. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statuto-

wą: nie występują.

IV. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej.
1. W dniu 2015-02-18 Fundacja podjęła Uchwałę o powołaniu oddziału Polskiej Akcji Humanitarnej na terenie Ukrainy .
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