Raport za rok 2015
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa
tel.: 22 /845 17 09
e-mail: info@pkwp.org

www.pkwp.org

Drodzy Przyjaciele,
Liczby, które w księgowości określa się
mianem przychodów, znów zdecydowanie
wzrosły. Za tym suchym pojęciem kryje
się jednak coś, czego nie sposób obliczyć –
Państwa hojność i ofiarność. One nie znają
granic. W ubiegłym roku powierzyli nam
Państwo 124 miliony euro – więcej niż kiedykolwiek – abyśmy pomagali cierpiącemu
Kościołowi na całym świecie. Dziękujemy
Wam za hojność i zaufanie!
Nie mamy, niestety, wątpliwości, że to nie
zręczność w zabieganiu o środki finansowe,
lecz dramatyczna sytuacja naszych braci i sióstr – przede wszystkim na Bliskim
Wschodzie – przynagla nas w Roku Miłosierdzia do jeszcze pilniejszego naśladowania Chrystusa. Albowiem, jak powiedział
papież Franciszek, „bycie apostołami miłosierdzia oznacza dotykanie Jego ran, obecnych także dzisiaj w ciele i duszy tak wielu
Jego braci i sióstr. Lecząc te rany wyznajemy wiarę w Jezusa, czynimy Go obecnym
i żywym”.
Takie świadectwo będzie potrzebne również w tym roku. Nadal będziemy pomagać w różnych miejscach, aby dzieci miały
dach nad głową, księża i siostry zakonne
pełnili posługę duszpasterską i charytatywną, a chrześcijanie w Chinach, Syrii, Iraku,
Afryce i na całym świecie odczuli solidarność
Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Cierpienie nas wzywa, nędza
nagli, a miłość łączy wszędzie tam, dokąd
sięga Państwa hojność.

Tutaj dociera Państwa pomoc:

•

1 431 380 stypendiów mszalnych

 dało nam się pomóc w ten sposób co dziewiątemu kapłaU
nowi (łącznie 43 203 księżom), zwłaszcza w Afryce i Azji.
Co 22 sekundy odprawiano na świecie Mszę Świętą w intencji naszych ofiarodawców.

2015 r. wspomogliśmy 11 075 kleryków
•	WPomoc
otrzymał co dziesiąty kleryk na świecie (w 2014 r.
co jedenasty). Większość z nich przygotowywała się do
posługi kapłańskiej w Afryce (3 775), Ameryce Łacińskiej
(2 900) i Europie Wschodniej (2 883).

240 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc
•	10
materialną i/ lub formację
Pomoc otrzymała co 67. siostra zakonna na świecie.
W większości wypadków chodziło o wsparcie finansowe
dla sióstr z zakonów kontemplacyjnych.

projektów budowlanych
•	1Na674całym
świecie – również w regionach spustoszonych

przez katastrofy żywiołowe – współfinansowaliśmy budowę kaplic, kościołów, katedr i seminariów duchownych.

samochody, 714 motocykli i rowerów i 17 łodzi
•	524
W 2015 r. większość pojazdów otrzymali potrzebujący
w Afryce i Azji. Odsetek próśb o pomoc w zakupie środków
lokomocji znacząco wzrósł i wyniósł prawie 10 % wszystkich wniosków.
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W 2015 r. wsparliśmy ogółem 6 209 projektów – to o 13 % czyli o prawie 600 więcej niż w roku
poprzednim. 1 110 wniosków musieliśmy niestety odrzucić.
Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna: ta pozycja znacząco wzrosła w związku z prześladowaniami mniejszości chrześcijańskich – zwłaszcza na Bliskim i Środkowym Wschodzie,
ale także z w Afryce Środkowej, Nigerii i Sudanie Południowym. Od początku „arabskiej wiosny”
w 2011 r. do tych krajów popłynęły łącznie 44,6 mln euro.
Pomoc budowlana: również w 2015 r. najwięcej wydatków pochłonęły „klasyczne” projekty budowy i renowacji kościołów, klasztorów, domów parafialnych i seminariów; wsparliśmy je kwotą
34,5 mln euro.
Formacja księży i osób zakonnych: wydatki związane z formacją i dokształcaniem się zakonników, zakonnic, nowicjuszy, kleryków i innych osób duchownych wyniosły łącznie 8,32 mln euro.

Wpływy

€

Datki indywidualne
Stypendia mszalne
Spadki
Przychody ze sprzedaży produktów
i zwrot podatku
Pozostałe przychody
Razem
Wynik finansowy netto
Całkowity dochód

% Wydatki

82.053.469
10.800.007
26.640.602

66,1 %
8,7 %
21,5 %

3.813.209
427.891

3,1 %
0,3 %

123.735.178

99,7 %

389.301
124.124.479

€

Wypełnianie misji Kościoła
- Projekty
- Wsparcie projektów
- Informacje, Media i Duszpasterstwo

%

94.829.34
2.595.848
15.226.747

76,4 %
2,1 %
12,3 %

112.651.939

90,8 %

Zbieranie funduszy
Zarządzanie

12.141.946
8.099.035

9,8 %
6,5 %

0,3 %

Koszty ogółem

20.240.981

16,3 %

100 %

Rezerwy

-8.768.439

-7,1 %

Całość finansowania

Kontroli i poświadczenia rocznego sprawozdania finansowego naszego stowarzyszenia dokonała firma KPMG. Opiera się ono na sprawozdaniach rocznych poszczególnych
biur narodowych. Sprawozdanie roczne jest warunkowe; wymaga zatwierdzenia przez Radę Generalną.

Wydatki na pomoc według regionów
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Również w 2015 r. dramat chrześcijan na Bliskim i Środkowym
Wschodzie znalazł się w centrum zainteresowania światowych
mediów, a także naszej pomocy. Koszty przedsięwzięć w ramach pomocy doraźnej oraz projektów strukturalnych wzrosły
ponad dwukrotnie i wynoszą obecnie więcej niż jedną piątą
(21,6 %) naszego budżetu ogółem – większe środki (29,3 %)
przeznaczamy jedynie na pomoc Afryce. Kwota wsparcia dla
Syrii zwiększyła się trzykrotnie. W liczbach bezwzględnych wysokość pomocy wzrosła dla wszystkich regionów – dla Europy
Wschodniej o 1,5 mln euro, dla Afryki o 7,8 mln, a dla Bliskiego i Środkowego Wschodu o 11,5 mln. Podobnie jak w ubiegłym roku, najwięcej próśb o pomoc napłynęło z Afryki – rozpatrzyliśmy 2 093 wniosków z tego kontynentu – na drugim miejscu
znalazły się Europa Wschodnia oraz Azja i Oceania. Do Afryki
i Azji trafiło też najwięcej stypendiów mszalnych. Ameryka Łacińska pozostaje co prawda młodym kontynentem żywotnej wiary, na którym powstaje wiele wspólnot katolickich, ale wraz z nimi
plenią się tam niczym chwasty sekty i gangi narkotykowe. W tym
regionie szczególnie dużo trzeba inwestować w katechezę.

Wsparli Państwo projekty w 146 krajach,
do tych dziesięciu krajów trafiła
największa pomoc (w EURO)
1. Irak:

6. Brazylia:

2. Indie:

7. Etiopia:

3. Ukraina:

8. Tanzania:

4. Syria:

9. Peru:

2015: 10.699.379
2014: 4.664.145
2015: 6.865.067
2014: 4.949.670
2015: 6.252.613
2014: 5.124.211
2015: 5.618.278
2014: 1.942.451

5. Kongo (Dem. Rep.):
2015: 3.349.377
2014: 2.874.460

2015: 2.362.922
2014: 1.202.149
2015: 2.129.581
2014: 1.226.537
2015: 1.856.248
2014: 1.173.599

10. Liban:

2015: 1.720.609
2014: 1.015.127

Wpływy z ofiar w 2015 r. w euro
Kraj

2015

2014

Australia

2.525.367

2.419.615

Austria

2.973.358

3.062.598

Belgia i Luksemburg

3.590.825

3.933.681

Brazylia

3.662.022

3.845.039

Chile

1.219.544

1.234.731

Francja

36.590.066

28.587.173

Hiszpania

13.219.164

9.509.671

Holandia

3.588.677

3.799.923

Irlandia

3.686.081

2.929.449

Kanada

2.104.063

1.372.331

97.336

11.760

Kolumbia
Korea Południowa

85.322

0

Malta

124.653

0

Meksyk

210.598

34.094

Niemcy
i Fundacja ojca Werenfrieda

10.513.008

11.276.439

Polska

2.085.253

1.992.558

Portugalia

2.589.808

2.217.943

10.287.979

9.658.896

6.937.440

4.691.309

13.841.433

10.744.007

Szwajcaria i Księstwo
Liechtenstein
USA
Wielka Brytania

„Bez Was nie mielibyśmy przyszłości” – ta mała dziewczynka
wyraża uczucia milionów chrześcijan.

2015: 2.673.268
2014: 2.445.697

Włochy

2.489.666

2.108.788

Sekretariat Międzynarodowy

1.313.515

2.230.441

Suma wpływów z całego świata 123.735.178

105.660.447

