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Data zamieszczenia sprawozdania

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 Zarządu TAK

Maciej Bagiński Członek Zarządu TAK

Katarzyna Górska Członek Zarządu TAK

Sylvie Cambou-
Prokopowicz

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;
2͘. 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;
10͘. 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, infrastruktury wodnej oraz promocja higieny (sektor WASH)

1.1 Somalia

W regionach Banadir, Lower Shabelle i Middle Shabelle wyremontowaliśmy 3 płytkie studnie, 
zbudowaliśmy 5 płytkich studni, zbudowaliśmy 7 kiosków wodnych, wyszkoliliśmy 33 osoby na 
członków komitetów wodnych oraz 4 mechaników, rozdystrybuowaliśmy 2764 zestawów 
higienicznych, zbudowaliśmy 8 łazienek w szkołach i centrach zdrowia. Przeprowadziliśmy regularne 
akcje promocji higieny, regularnie opróżnialiśmy 200 latryn. Rozdystrybuowaliśmy 2920 zestawów 
higienicznych. 

Zadania zrealizowano w ramach grantów UNICEF oraz funduszy z darowizn indywidualnych. 
Działaniami zostało objętych 54 387 osób.

W regionach Banadir, Lower Shabelle i Middle Shabelle  zapewniliśmy bezpośredni dostęp do wody  
8168 gospodarstwom domowym; zbudowaliśmy 1 zbiornik na wodę, 11 stanowisk z kranami z wodą, 1 
kiosk wodny; wyremontowaliśmy 2 studnie, 7 kiosków wodnych; zbudowaliśmy 200 latryn wraz z  200 
stanowiskami do mycia rąk oraz samych 55 latryn, wyszkoliliśmy 48 promotorów higieny, 
ustanowiliśmy 9 komitetów wodnych, rozdystrybuowaliśmy 2400 zestawów higienicznych. 

Zadania zrealizowano w ramach grantów ECHO oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami 
zostały objęte 151 827 osoby. 

1.2 Sudan Południowy

W stanie Jonglei postawiliśmy 68 latryn. Filtry do oczyszczania wody, wiadra, filtry płócienne i mydło 
rozdysponowaliśmy wśród mieszkańców Kurwai, Jikmir i Wandin. Narzędzia do kopania latryn 
przekazaliśmy przedstawicielom lokalnych społeczeństw do użytku przez członków tych społeczności. 
Przeprowadziliśmy 9 nowych lub odnowionych odwiertów studni, przeszkoliliśmy beneficjentów z 
zasad zachowania higieny osobistej w trudnych warunkach, przekazaliśmy zestawy higieniczne 
(zawierające mydło, środki do zwalczania cholery, 2 wiadra, filtr płócienny, filtry do oczyszczania wody, 
filtry ceramiczne, filtry do wody Sawyer One, wkładki higieniczne Afripads) 143 818 osobom. 
Opracowaliśmy książkę „Stay Healthy/Pozostań zdrowy” w wersji dla uczniów i nauczycieli, 
przeznaczoną do dystrybucji w szkołach w ramach promocji higieny. 

Zadania zrealizowano w ramach grantu ECHO oraz funduszy z darowizn indywidualnych i 1% podatku 
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dochodowego. Działaniami zostało objętych 146 126 osób.

W stanie Jonglei rozdystrybuowaliśmy 2500 zestawów pomocowych (mydło, wiadra na wodę, tabletki 
do oczyszczania wody), naprawiliśmy 11 studni, przeprowadziliśmy testy wody w 17 studniach pod 
kątem jakości, przeprowadziliśmy szkolenie dla 62 komitetów wodnych oraz wyposażyliśmy komitety w 
części zapasowe i narzędzia do naprawy studni. Postawiliśmy 2 bloki kabin prysznicowych w Padiet, 
oraz 14 stacji do mycia rąk w szkołach i przychodniach. Promotorzy higieny PAH dotarli do  20 054 osób 
z informacjami nt. zapobiegania cholerze i dodatkowo do 1532 uczniów w 3 szkołach Amir, Ayueldit i 
Borok

Zadania zrealizowano w ramach grantu IOM (International Organization for Migration) oraz funduszy z 
darowizn indywidualnych.  Działaniami zostało objętych 33 000 osób.

W stanie Jonglei przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb (9 lokalizacji), wykonaliśmy 6 odwiertów 
studni. Po remoncie każdego z ujęć wody przeszkoliliśmy Komitety Wodne, przeprowadziliśmy 8 
interwencji w oparciu o uzyskane dane i rekomendacje. Mechanicy zostali przeszkoleni w zakresie 
naprawy pomp wodnych. Rozdystrybuowaliśmy filtry do oczyszczania wody, tabletki do uzdatniania 
wody. W ramach szkoleń ekip naprawczych zapewniliśmy narzędzia i części zamienne. PAH zbudowała 
latryny w miejscach publicznego użytku, usuwaliśmy też odpady stałe. 83 318 osób otrzymało od PAH 
podstawowe zestawy higieniczne. 14 641 osób wewnętrznie przesiedlonych otrzymało artykuły 
pierwszej potrzeby, które pozwalają na uzyskanie podstawowego schronienia. 13 947 dzieci w wieku 
szkolnym wzięło udział w działaniach promujących higienę.

Zadania zrealizowano w ramach grantu ECHO oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami 
zostało objętych 113629 osób.

W stanie Unity zespół PAH przeszkolił 50 promotorów higieny, przeprowadziliśmy kampanię 
czyszczenia kanistrów przy dwóch ujęciach wodnych w Koch, przeszkoliliśmy 10 mechaników w 
rejonach Bieh, Mirmir, Ngony i Rier/Kuachlual, którzy naprawili 12 pomp ręcznych, przeszkoliliśmy  14 
komitetów wodnych (w sumie 98 osób), zamontowaliśmy 20 umywalek w zakładzie opieki zdrowotnej 
w Koch, rozdystrybuowaliśmy 50 zestawów do kopania latryn, przeszkoliliśmy 420 domostw z zakresu 
budowy latryn przydomowych, dzięki czemu wybudowano 267 tego typu latryn. PAH zbudowała też 10 
toalet (po 2 latryny każda), w następujących lokalizacjach: 2 w szkole podstawowej w Koch, 2 w szkole 
podstawowej w Kuachlual, 1 w departamencie zdrowia w Koch, 4 na rynku w Golping i 1 w kościele w 
Golpiny. 

Zadania zrealizowano w ramach grantu UNDP oraz funduszy z darowizn indywidualnych.  Działaniami 
zostało objętych 35777 osób.

Zorganizowaliśmy 10 spotkań klastra wodnego-sanitarnego (WASH) w stanie Jonglei, 
przeprowadziliśmy trening dla 30 uczestników z 17 organizacji współpracujących w ramach klastra 
WASH. 
Zadania zrealizowano w ramach grantu UNICEF.

W Kajo Keji, Dżubie i Bor wywiercono 8 studni, przetestowano i oczyszczono ujęcia wodne.
Zadania zrealizowana w ramach grantu ECHO, funduszy z darowizn od partnerów biznesowych, 
funduszy z akcji Gasimy Pragnienie oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 13 386 osób.

1.3 Syria

W prowincji Idlib w trzech lokalizacjach (Qminas, Maar Dibsi 1 oraz Maar Dibsi 2) wprowadziliśmy 
systemy taryfowe na wodę – dzięki tym systemom lokalna społeczność może utrzymać stały dostęp do 
wody także po tym, gdy organizacja humanitarna przeniesie swoje działania w inne miejsce.

Zadania zrealizowano z grantu UNICEF oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 88276 osób.

W prowincjach Idlib oraz Hama w 4 miejscowościach oraz 48 obozach dla uchodźców wewnętrznych 
przeprowadziliśmy reparację i odnowę istniejących systemów wodnych oraz dostarczaliśmy wodę do 
miejsc pozbawionych dostępu do takich systemów.  
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Zadania  zrealizowano z grantu organizacji Norwegian Church Aid oraz funduszy z darowizn 
indywidualnych. Działaniami został objętych 83 664 osób.

W prowincjach Idlib i Aleppo w obozach dla uchodźców wewnętrznych i ich tymczasowych 
schronieniach dostarczaliśmy bezpieczną, czystą wodę za pomocą 19824 cystern o pojemności 4500 
litrów, dostarczyliśmy 682 stalowych zbiorników na wodę, wyremontowaliśmy 6 systemów 
kanalizacyjnych w obozach, zbudowaliśmy 186 szamb dla latryn, regularnie oczyszczaliśmy 833 toalety 
w 17 obozach. 70 toalet wyposażyliśmy w krany i płytki ceramiczne dla łatwiejszego utrzymania 
czystości, doprowadziliśmy także do nich wodę przy pomocy zainstalowania stalowych zbiorników na 
wodę nad latrynami oraz podłączyliśmy do szamb. Wywoziliśmy śmieci z 34 obozów i 
rozdystrybuowaliśmy 5220 zestawów higienicznych.

Zadania zrealizowano z grantu Humanitarian Fund (OCHA) oraz funduszy z darowizn indywidualnych. 
Działaniami zostało objętych 48 251 osób.

W prowincji Idlib cysternami dostarczyliśmy 13 101 975 litrów bezpiecznej wody pitnej do obozów, 
29115 razy zdezynfekowaliśmy stalowe zbiorniki na wodę, pobraliśmy 539 próbek wody z lokalnych 
źródeł i przebadaliśmy pod kątem zanieczyszczenia. Rozdystrybuowaliśmy 1058 stalowych zbiorników 
na wodę o pojemności 250 litrów, wyremontowaliśmy 3 systemy kanalizacyjne i skonstruowaliśmy 73 
latryny w 11 obozach (w tym jedna latryna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami). 
Regularnie opróżnialiśmy 194 szamba, oczyszczaliśmy 1071 toalet, wywieźliśmy śmieci w 2558 
pojemnikach o pojemności 4,5 metra sześciennego każdy. Rozdystrybuowaliśmy 590 koszy na śmieci o 
pojemności 100 litrów i 5642 zestawów higienicznych. 15110 osób wzięło udział w sesjach na temat 
higieny w obozach i tymczasowych schronieniach dla uchodźców wewnętrznych.

Zadania zrealizowano z grantu Humanitarian Fund (OCHA) oraz funduszy z darowizn indywidualnych. 
Działaniami zostało objętych 37 639 osób.

W prowincjach Idlib i Aleppo naprawiliśmy 3 sieci kanalizacyjne, oczyściliśmy ze śmieci 5 miejsc 
zamieszkanych przez uchodźców wewnętrznych, dostarczyliśmy 4 maszyny do usług porządkowych 
(śmieci, odpady), rozdystrybuowaliśmy 860 publicznych koszów na śmieci. Przeprowadziliśmy promocję 
higieny dla 415 osób i dostarczyliśmy im podstawowe środki do higieny; zorganizowaliśmy 39 sesji na 
temat higieny w trudnych warunkach. Zorganizowaliśmy 30 spotkań ze społecznościami by 
skonsultować prowadzone działania i 8 spotkań dla otrzymania informacji zwrotnej na temat 
prowadzonych działań. Wyremontowaliśmy i odnowiliśmy 159 latryn w 20 szkołach i przeprowadziliśmy 
akcję promocji higieny dla 475 uczniów.

Zadania zrealizowano z grantu Norwegian Church Aid oraz funduszy z darowizn indywidualnych. 
Działaniami zostało objętych 98 211 osób.

2. Dostęp do żywności

2.1 Polska

Program Pajacyk (dożywianie w szkołach i świetlicach przez cały rok szkolny). Obszar: cała Polska. W II 
semestrze roku szkolnego 2016/2017 sfinansowaliśmy posiłki dla 1553 dzieci, (ponad 153 tysiące 
posiłków). W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 sfinansowaliśmy posiłki dla 1156 dzieci, (ponad 79 
tysięcy posiłków).

Źródła finansowania to: środki od firm, zbiórki publiczne (2016/230/OR, 2015/766/OR), oraz 1% 
podatku dochodowego

Pajacykowa Sieć Pomocowa. Obszar działania -  województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-
pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, lubelskie. W roku szkolnym 
2016/2017 w Pajacykowej Sieci Pomocowej PAH współpracowała z 6 organizacjami, które w ramach 
Akcji Pajacyk objęły dożywianiem 443 dzieci z 38 placówek (szkół, świetlic). W roku 2017 wydano około 
42 048 posiłków. W roku szkolnym 2017/2018 współpracowaliśmy z 8 organizacjami partnerskimi. 
Objęły one dożywianiem 581 dzieci w 52 placówkach, co daje około 38244 posiłków. 

Źródło finansowania: fundusze z darowizn indywidualnych.
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Pajacyk – dożywianie w wakacje – w roku 2017 pierwszy raz uruchomiliśmy dofinansowanie dla 
placówek prowadzących wsparcie w okresie wakacji letnich. W programie wakacyjnym uczestniczyły 24
 organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego. Objęły one dożywianiem 1126 dzieci w okresie 
wakacji ze środków programu Pajacyk. Obszar działania: cała Polska.

Źródło finansowania: fundusze z darowizn od firm (zebranych w ramach akcji Świąteczny Stół Pajacyka)

2.2 Somalia

PAH przekazała wsparcie finansowe dla potrzebujących rodzin na żywność i utrzymanie gospodarstwa 
domowego poprzez transfery pieniężne (umożliwiające wykonywanie płatności przy pomocy telefonu 
komórkowego, jest to droga rozpowszechniona w Somalii). Wykonaliśmy 815 transferów dla rodzin. 
Pomocą zostało objętych 3990 osób.

Źródło finansowania: środki z grantów ECHO, fundusze z darowizn indywidualnych.

2.3 Sudan Południowy

W stanie Unity wyszkoliliśmy 66 liderów rolnictwa (osób posiadających wiedzę fachową o uprawie 
rolnej i mogących się nią dzielić w lokalnej społeczności) oraz 14 liderów ds. rybołówstwa, założyliśmy 6
 szkółek rolniczych. Rozdystrybuowaliśmy 750 zestawów z nasionami, narzędziami do uprawy roli a 
także sprzętem wędkarskim. 
 
Źródło finansowania: fundusze z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 4498 osób. 

W stanie Eastern Equatoria wyszkoliliśmy 24 liderów rolnictwa oraz  36 liderów higieny, którzy dotarli 
do 1082 gospodarstw domowych, zbudowaliśmy 4 punkty do mycia rąk, wyszkoliliśmy 6 mechaników 
ds. irygacji wodnej, rozdystrybuowaliśmy 440 zestawów z nasionami warzyw.

Źródło finansowania: środki z grantu Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) oraz fundusze z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objęte 3308 osoby.
 
2.4 Syria

W prowincji Idlib dostarczyliśmy do piekarni 913 ton mąki, 3000 kg drożdży oraz 1 891 982 worków na 
chleb, co umożliwiło zakup chleba po niższej cenie. Działaniami zostało objętych 73800 osób. 
Rozdystrybuowano również 37167 paczek z żywnością.

Źródło finansowania: granty organizacji GOAL, fundusze z darowizn indywidualnych. Działaniami 
zostało objętych 96 626 osób.

W prowincjach Idlib oraz Hama rozdystrybuowaliśmy 81 102 paczek żywnościowych oraz 4862 
zestawów żywności terapeutycznej (tzw. ready-to-eat, czyli gotowe odżywki medyczne umożliwiające 
odżywienie i suplementację) o łącznej wadze 7,26 ton. 

Źródło finansowania: grant WFP oraz fundusze z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 81 102 osób.

2.5 Ukraina

W obwodzie donieckim przeprowadziliśmy dożywianie osób starszych w postaci ciepłych posiłków w 
stołówkach i poprzez dostawy do domów oraz dostarczanie zestawów żywnościowych i higienicznych. 
Wydaliśmy 166 862 posiłków, 496 paczek żywnościowych, 3600 paczek higienicznych i 540 
dodatkowych paczek higienicznych.

Źródło finansowania: granty organizacji GOAL i Mercy Corps, fundusze z darowizn indywidualnych. 
Działaniami zostało objętych 3918 osób.

W obwodzie zaporoskim zapewniliśmy środki do życia najbardziej zmarginalizowanym grupom 
uchodźców wewnętrznych oraz ludności lokalnej poprzez granty pieniężne w postaci voucherów: 4532 
vouchery podstawowe (na żywność i środki higieniczne), 270 voucherów na produkty niezbędne do 
przetrwania zimy. Dodatkowo wspieraliśmy aktywizację zawodową: przekazaliśmy 21 dofinansowań na 
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samozatrudnienie, oraz 215 osób objęliśmy programem cash for work (program „pieniądze za pracę”). 

Zadania zrealizowano z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz fundusze z darowizn 
indywidualnych i 1% podatku dochodowego. Działaniami zostało objętych 4579 osób.

3. Pomoc natychmiastowa oraz inne projekty pomocowe

3.1 Somalia

W regionie Middle Shabelle założyliśmy 20 komitetów zarządzania ryzykiem, odnowiliśmy 5 kanałów 
irygacyjnych o długości 5000 m z zainstalowanymi śluzami w celu zapobiegania powodziom. 
Rozdystrybuowaliśmy 2650 zestawów higienicznych; 120 osób przeszkoliliśmy w zarządzaniu ryzykiem; 
wzmocniliśmy linię brzegową w 4 wioskach. Działania skierowane były do społeczności żyjących w 
pobliżu rzek.

Zadania zrealizowano z grantów ECHO, DAP i funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 66 720 osób.

3.2 Sudan Południowy

W stanie Jonglei rozdystrybuowaliśmy siatki przeciw komarom, przedmioty codziennego użytku oraz 
materiały do budowy schronień. Przeprowadziliśmy szkolenia z ich użytkowania. W stanie Unity 
przeprowadziliśmy 7 dystrybucji przedmiotów codziennego użytku i schronień dla potrzebujących. W 
stanie Easter Equatoria przeprowadziliśmy rekonesans potrzeb i możliwości rynku lokalnego w 
nieformalnych obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Aijo, Kerwa i Logo.

Zadania zrealizowano z grantu UNDP i funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 125 299 osób.

3.3 Syria

W prowincjach Idlib i Aleppo przeprowadziliśmy działania pomocy natychmiastowej w związku z 
dotarciem do tymczasowych obozowisk grup osób uciekających z oblężonego miasta Aleppo. 
Dostarczyliśmy 21 964 metrów sześciennych czystej wody. Dostarczyliśmy też 439 zbiorników na wodę 
o pojemności 250 lirów, 92 zbiorniki na wodę o pojemności 1 metra kwadratowego, wywieźliśmy 
3,093,75 metrów sześciennych odpadów, opróżniliśmy 3,121 metrów sześciennych ścieków, 
skonstruowaliśmy 40 męskich i 37 damskich latryn, 24 kabiny prysznicowe, 6 kompleksów sanitarnych, 
ustawiliśmy 275 koszów na śmieci. Skonstruowaliśmy 1069 metrów rur kanalizacyjnych, zapewniliśmy 
światło na energię słoneczną w 5 obozach. Rozdystrybuowaliśmy 673  zestawów higienicznych; w 
ramach działania Pieniądze za Pracę: PAH zatrudniła 16 pracowników, w tym 8 kobiet, do czyszczenia 
latryn w 8 obozach. Dodatkowo cysternami dostarczyliśmy czystą, bezpieczną wodę pitną do 41 741 
osób w obozach formalnych i nieformalnych, przeprowadziliśmy wywóz śmieci w 28 obozach (23 327 
osób) i opróżniliśmy szamba w 22 obozach (22 006 osób).

Zadania zrealizowano z funduszy ze zbiórek publicznych, z darowizn indywidualnych oraz od partnerów 
biznesowych. Działaniami zostało objętych 47517 osób.

3.4 Irak

W Mosulu rozdystrybuowaliśmy paczki żywnościowe, zestawy higieniczne i vouchery pieniężne dla 
6620 rodzin.

Zadania zrealizowano z funduszy z klubu PAH SOS, oraz funduszy Caritas Czech Republic Czeskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Program Medevac). 
Działaniami zostało objętych 33 133 osób.

W prowincji Irbil osoby wewnętrznie przesiedlone oraz najbardziej narażone społeczności lokalne 
otrzymały od PAH paczki z pomocą żywnościową, zimową oraz paczki higieniczne. 

Zadania zrealizowano ze środków MSZ oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 15076 osób.
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3.5 Ukraina

W obwodzie zaporoskim zapewniliśmy  wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne i zawodowe dla 
uchodźców wewnętrznych i społeczności goszczącej.

Zadania zrealizowano ze środków MSZ oraz funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało 
objętych 6278 osób.

W obwodzie donieckim zapewniliśmy pomoc psychologiczną (sesje psychologiczne) dla starszych osób. 

Zadanie zrealizowano z grantu organizacji Mercy Cops. Działaniami zostało objętych 3099 osób.

W obwodzie donieckim przeprowadziliśmy 2 treningi dla specjalistów ds. bezpieczeństwa prawnego i 
socjalnego. Wsparcie psychologiczne i socjalne udzielono 2344 osobom starszym (powyżej 50 roku 
życia); 2550 osób starszych otrzymało też wsparcie żywieniowe.

Zadania zrealizowano ze środków z grantu USAID/OFDA i środków z 1% podatku dochodowego. 
Działaniami zostało objętych 2550 osób.

4. Dostęp do edukacji i edukacja humanitarna
4.1 Turcja

W prowincji Antakya zapewniliśmy transport do szkoły (codziennie w okresie sierpień-grudzień) dla 140
 uczniów z Syrii i 67 uczniów z Turcji (razem 207 osób). Udzieliliśmy pomocy finansowej dla uczestników 
kursów zawodowych: 143 osób z Syrii, 59 z Turcji (razem 202 osoby). Zakupiliśmy również 18 strojów 
piłkarskich (ze spodenkami i getrami) dla uczniów ze szkoły syryjskiej.

Zadanie zrealizowano z funduszy ze zbiórek publicznych oraz darowizn indywidualnych. Działaniami 
zostało objętych 409 osób.

5. Kampanie edukacyjne – edukacja humanitarna i edukacja globalna

5.1 Polska

W Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku prowadziliśmy stałą współpracę z nauczycielami i 
nauczycielkami dotycząca wprowadzania edukacji globalnej na podstawowym etapie nauczania, 
zakładająca ukształtowanie postaw, zaszczepienie wartości i przekazanie umiejętności wszystkim 
uczniom i uczennicom. Przeprowadzono 31 warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i dzieci.

Zadanie zrealizowano z funduszy przekazanych przez firmę. Działaniami zostało objętych 629 osób. 

W 15 szkołach w województwie pomorskim przeprowadziliśmy 32 warsztaty na temat edukacji 
globalnej dla uczniów i nauczycieli. 

Zadanie zrealizowano z funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 331 osób.

W małopolskich szkołach podstawowych wśród uczniów klas 4-7 przeprowadziliśmy warsztaty i zajęcia 
oparte na stworzonej w ramach projektu grze edukacyjnej „Młodzi Reporterzy na Globalnym Południu”. 

Zadanie zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Działaniami 
zostało objętych 128 osób.

W całej Polsce prowadziliśmy działania edukacyjne, społeczne kierowane do szkół, innych placówek 
oświatowych, organizacji pozarządowych. Działania te realizowane były w obszarze edukacji globalnej, 
pedagogiki krytycznej, pedagogiki międzykulturowej, pomocy humanitarnej. W ich ramach 
opracowaliśmy i udostępniliśmy nieodpłatnie materiały edukacyjne (4 karty dyskusji do filmu / 
animacji, 19 scenariuszy warsztatów, 6 prezentacji zdjęciowych działań PAH w poszczególnych krajach, 
4 publikacje dla nauczycielek/li, 4 scenariusze / manuale gier terenowych) a także wydaliśmy 6 
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plakatów informacyjnych, 6 poradników na temat działań szkolnych i 4 broszury.

Zadanie zrealizowano z funduszy z darowizn indywidualnych. Działaniami zostało objętych 130 000 
uczniów 521 szkół.

Opracowaliśmy i wydaliśmy materiały szkoleniowe/rozwojowe (5 kart dyskusji, zestaw kart refleksji 
zawierający 44 fiszki, 100 egzemplarzy), opracowaliśmy i udostępniliśmy 3 trzygodzinne scenariusze 
zajęć, rozdystrybuowaliśmy ulotkę o Kodeksie ds. obrazów i przesłań (2500 sztuk) oraz handout o 
Kodeksie ds. obrazów i przesłań. Na podstawie tych materiałów przeprowadziliśmy szkolenia i 
warsztaty dla edukatorów, trenerów i wolontariuszy, którzy prowadzili następnie warsztaty dla 
uczniów.

Zadania zrealizowano z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działaniami zostało objętych 12 
edukatorów, 12 wolontariuszy oraz 321 uczniów.

Stworzono scenariusz gry edukacyjnej w modelu "escape room" o nazwie "Otwórz się na globalne 
wyzwaniu" oraz zestaw "escape box" czyli kompletów rekwizytów i materiałów umożliwiających 
przeprowadzenie gry, a także scenariusz warsztatów i 2 scenariusze lekcji. W województwie kujawsko-
pomorskim 94 uczniów wzięło udział w rozgrywkach gry,  7 nauczycielek i 8 uczennic wzięło udział w 3-
dniowym szkoleniu wprowadzającym w tematykę zrównoważonego rozwoju, globalnych wyzwań oraz 
etycznego oraz obrazowego przedstawiania ich.  uczniów i uczennic wzięło udział w warsztatach 
prowadzonych przez trenerów PAH. 13 wolontariuszy/ek zostało przeszkolonych w kwestii globalnych 
wyzwań, zrównoważonego rozwoju, etycznej komunikacji i wspierania szkół w realizacji akcji.

Zadania zrealizowano z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działaniami zostało objętych 7 
edukatorów, 13 wolontariuszy oraz 94 uczniów.

5.2 Szkolenia międzynarodowe

Współuczestniczyliśmy w projekcie szkoleń i konsultacje dla organizacji pomocowych w Pradze i Tartu 
(Estonia) wraz z organizacjami Magna Sk, Magna CR, Estonian Refugee Council, Polska Misja Medyczna.

Zadania zrealizowano z funduszy EC EACEA (agencja Unii Europejskiej). Działaniami zostało objętych 33 
uczestników szkoleń i 55 bezpośrednich odbiorców konsultacji.

6. Kampanie społeczne
6.1 Kampania na rzecz ofiar wojny w Syrii

Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Realizacja  i emisje spotu z udziałem Karoliny Gruszki „To nie 
jest zabawa” poświęconego dzieciom w Syrii. Promocja charytatywnej książki dla dzieci "Moje cudowne 
dzieciństwo w Aleppo" Grzegorza Gortata (Wyd. Bajka). Kontynuacja wspólnej kampanii społecznej 
"Warszawa dla Aleppo" z m.st. Warszawa (kampania na nośnikach miejskich, eventy w instytucjach 
miejskich, m.in. w teatrach), koncert charytatywny w Muzeum POLIN.

Odbiorca: społeczeństwo polskie.

6.2 Kampania dotycząca pomocy humanitarnej
Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Realizacja kampanii "Bądź bliżej" w Warszawie, Krakowie i 
Gdańsku (kampania polegała na umieszczeniu w przestrzeni miasta obiektów przybliżających osoby 
potrzebujące z różnych krajów oraz na towarzyszącym spocie video i działaniach local awerness). 
Realizacja akcji "Kimkolwiek jesteś, pozostań człowiekiem" (naklejki wykonane i dystrybuowane pro 
bono). Obchody Światowego Dnia Pracownika Humanitarnego (sierpień). Obchody 25-lecia PAH w tym 
organizacja wspólnie z UW i NOHA otwartej międzynarodowej konferencji dot. pomocy humanitarnej 
"Current challenges in humanitarian action" (listopad).

Odbiorca: społeczeństwo polskie oraz w szczególności środowisko studentów i pracowników pomocy 
humanitarnej w Polsce i zagranicą.

6.3 Kampania dotycząca prawa do wody i godnych warunków sanitarnych
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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)

1537165

10

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

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 "Daj znak wodny" - udostępnienie nakładki na zdjęcia 
profilowe, realizacja spotu towarzysząc w sklepach wielkopowierzchniowych. Działania w ramach 
letnich festiwali muzycznych (w strefach NGO) - gry edukacyjne, viral "same niosą". Organizacja wizyty 
dokumentacyjnej w Somalii. Współpraca z biegaczami charytatywnymi w ramach akcji "Biegam 
Dobrze".

6.4 Kampania dotycząca prawa do żywności

Kampania realizowana za pośrednictwem mediów własnych PAH, reklamy oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Kampania SOS Głód związana ze szczególnie trudną sytuacją w 
Afryce Subsaharyjskiej (klęska suszy m.in. w Sudanie Południowym i Somalii). Promocja Dnia Żywności 
(październik). Działania informacyjne dotyczące potrzeb rozszerzenia dożywiana potrzebujących dzieci 
w Polsce o okres wakacji. Realizacja akcji Świąteczny Stół Pajacyka.  

7. Kampania 1%
Kampania miała na celu uwrażliwienie na trzy ważne tematy społeczne: pomocy humanitarnej w 
krajach dotkniętych konfliktem zbrojnym, prawie człowieka do dostępu do wody i godnych warunków 
sanitarnych  oraz w obrębie wartościowego żywienia dzieci. W ramach tych trzech pól PAH 
informowała o działaniu charytatywnym oraz o możliwości wykonania dedykowanego odpisu 1% od 
podatku (na konkretny program PAH lub program Pajacyk). Kampania emitowana była w prasie 
(tygodniki społeczno-polityczne) i internecie (reklama oraz program do rozliczeń dostępny dla 
darczyńców na stronie www.pah.org.pl). Została także przeprowadzona dystrybucja ulotek i plakatów 
w hipermarketach Auchan (partner społeczny pro bono). 

- - -

LICZBA ODBIORCÓW WSZYSTKICH DZIAŁAŃ POMOCOWYCH: 1 537 165 osób fizycznych

Druk: MPiPS 9



 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), zapewnienie 
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 społecznie 
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

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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Polska Akcja 
Humanitarna prowadzi 
ogólnopolski program 
dożywiania dzieci 
Pajacyk. W ramach 
programu zapewniane 
są dzieciom 
pełnowartościowe 
(ciepłe) posiłki w 
stołówkach szkolnych i 
świetlicach 
środowiskowych. 
Działania prowadzone 
są zarówno w roku 
szkolnym jak i w okresie 
wakacji letnich. 
Program jest 
realizowany nie tylko 
bezpośrednio we 
współpracy ze szkołami 
i placówkami 
środowiskowymi lecz 
także poprzez 
współpracę z 
organizacjami 
lokalnymi (w ramach 
Pajacykowej Sieci 
Pomocowej). Pomoc 
dociera do dzieci na 
podstawie 
bezpośredniej 
informacji od 
pedagogów i 
nauczycieli i ma na celu 
uzupełnienie wsparcia 
systemowego (dotarcie 
do potrzebujących 
dzieci, które z 
powodów formalnych 
lub z powodu 
niefrasobliwości 
dorosłych nie zostały 
objęte wsparciem).

88.99.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) 71,206,265.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70,980,870.66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 145,019.42 zł

e) Pozostałe przychody 80,375.29 zł

0.00 zł

3,351,982.63 zł

70,184.54 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,538,579.32 zł

0.00 zł

8,652,638.43 zł

2,646,137.44 zł

239,803.45 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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)

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

5.1. 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 1,529,697.18 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,422,167.17 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 54,715,821.70 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 289,766.78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 1,048,589.89 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 392,440.11 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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 73,177,606.64 zł 392,440.11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

70,691,103.88 zł 392,440.11 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,170,540.14 zł

0.00 zł

315,962.62 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

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)

70.1 etatów

40.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

5.00 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

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,820,643.42 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,628,912.59 zł

3,837,641.74 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 791,270.85 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191,730.83 zł

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

4,820,643.42 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,820,643.42 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)

401,720.29 zł

12.00 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  OKw 
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

12.00 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)

73.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

73.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

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

1 Młodzi Reporterzy na 
globalnym Południu

Stworzenie narzędzi 
edukacyjnych w postaci gry 
oraz warsztatu edukacyjnego. 
Zrealizowanie cyklu zajęć w 
szkołach podstawowych  na 
podstawie opracowanych 
materiałów.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

9,500.00 zł

2 Wodny Punkt Wiedzy Podniesienie świadomości 
społeczno – ekologicznej 
mieszkańców i mieszkanek 
Torunia w obszarze dostępu do 
czystej wody oraz godnych 
warunków sanitarnych na 
świecie

Gmina Miasta Toruń 9,090.00 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Otwórz się na Cele 
Zrównoważonego Rozwoju

Zwrócenie uwagi młodzieży 
szkolnej z województwa 
kujawsko- pomorskiego na 
tematykę edukacji globalnej i 
globalnych współzależności 
poprzez gry edukacyjne, tym 
samym na udowodnienie, że 
edukacja może wyjść poza ramy 
„suchego” przekazywania 
wiedzy i
udowodnienie, że nauka może 
odbywać się również w sposób 
czynny, poprzez uczestniczenie 
w różnego typu grach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 35,000.00 zł

2 Zapewnienie pomocy 
humanitarnej oraz socjalnej 
dla  wewnętrznie 
przesiedlonych rodzin oraz 
członków społeczności 
lokalnej mieszkających w 
Obwodzie Zaporoski

Zapewnienie rodzinom  
poszkodowanym w konflikcie 
na Ukrainie, w szczególności 
osobom przesiedlonym do 
Obwodu Zaporoskiego pomocy 
w zakresie podstawowych 
potrzeb finansowych, 
rzeczowych i opieki społecznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1,467,750.00 zł

3 Zapewnienie pomocy 
humanitarnej oraz opieki 
społecznej (social 
protection) dla wewnętrznie 
przesiedlonych osób oraz 
członków społeczności 
lokalnych we wschodniej 
Ukrainie (Obwód Doniecki)

Poprawa warunków życia osób 
poszkodowanych w wyniku 
konfliktu we wschodniej 
Ukrainie (Obwód Doniecki, 
tereny kontrolowane przez rząd 
ukraiński) w zakresie pomocy 
humanitarnej i pomocy 
społecznej (social protection)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 884,256.63 zł

4 Polski Zespół Pomocy 
Natychmiastowej w 
Kurdystanie

Celem projektu było 
zapewnienie żywności, środków 
higienicznych oraz środków do 
przetrwania zimy dla osób 
wewnętrznie przemieszczonych 
oraz najbardziej potrzebującej 
ludności lokalnej w Kurdystanie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 999,976.00 zł

5 Narzędziownik 
krytycznego/ej edukatora/ki

Wzmocnienie trenerek/ów, 
wolontariuszy/ek i 
nauczycieli/ek w krytycznym 
podejścia do własnych  
zachowań jako praktyków 
edukacji globalnej, umiejętności 
stymulowania  innych do 
samorefleksji i krytycznego 
myślenia i stworzenia  
narzędziownika krytycznego 
edukatora/ki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 35,000.00 zł
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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

Janina Ochojska-Okońska
Grzegorz Gruca

13 lipca 2018
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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