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Drodzy Przyjaciele,

dzięki Waszej hojności również w ze-
szłym roku mogliśmy pełnić naszą misję 
i udzielić pozytywnej odpowiedzi na po-
nad 5000 wniosków o pomoc. Nasz nie-
dawno opublikowany raport o wolności 
religijnej na świecie przykuł większą niż 
kiedykolwiek uwagę mediów i w wielu 
krajach wywołał zainteresowanie, a na-
wet poruszenie.

Papież Franciszek nieustannie powtarza, 
że wszyscy możemy być twórcami poko-
ju. Nasz wkład w to dzieło polega na mo-
dlitwie za siebie nawzajem, informowaniu 
o sytuacji naszych prześladowanych braci 
i sióstr oraz niesieniu im pomocy mate-
rialnej. Jesteśmy przekonani, że wspólne 
wysiłki Was, hojnych ofiarodawców, oraz 
naszych pełnych zaangażowania pracow-
ników służą tak naprawdę budowaniu 
pokoju – pokoju rozumianemu nie tylko 
jako czas bez wojen, lecz również takiego 
pokoju, jaki może nam podarować tyl-
ko Bóg i o którym mówi Pismo Święte, 
zwłaszcza w okresie wielkanocnym.

Mogą być Państwo pewni, że w dal-
szym ciągu, działając w służbie poko-
jowi, będziemy starali się niestrudzenie 
wypełniać nasze zadania duszpasterskie 
i charytatywne i że z Waszą pomocą na 
pewno nam się to uda!

Pozdrawiam Was z wdzięcznością

Thomas  
Heine-Geldern, 
prezydent 
zarządzający

Tutaj dociera Państwa pomoc:

 31,9%  Pomoc budowlana
 16,4%  Stypendia mszalne
 12,4%  Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna
 12,4%  Kształcenie księży i zakonników
 11,2%  Kształcenie świeckich misjonarzy
 6,8%  Motoryzacja
 4,3%  Podstawowa pomoc materialna dla sióstr zakonnych
 2,6%  Środki masowego przekazu
 2,0%  Literatura i publikacje religijne

•   2470 projektów budowlanych
	 	Na	 całym	 świecie	 współfinansowaliśmy	 budowę	 i	 remont	 kaplic	

(w	tym	kaplic	pod	gołym	niebem),	kościołów,	klasztorów	żeńskich,	
domów	 rekolekcyjnych	 i	 seminariów	 duchownych.	 Dzięki	 naszej	
pomocy	odbudowano	wiele	domów	dla	chrześcijan	powracających	
do	Iraku	i	Syrii.

•   1 421 001 stypendiów mszalnych
	 	1,421	milionów	Mszy	św.	oznacza,	 że	co	22	sekundy	gdzieś	na	

świecie	 odprawiano	 Mszę	 Świętą	 w	 intencjach	 ofiarodawców	
PKWP.	Pomogliśmy	w	ten	sposób	łącznie	40	569	kapłanom	w	87	
krajach.	 Najwięcej	 stypendiów	mszalnych	 otrzymali	 księża	w	 In-
diach,	na	Ukrainie,	w	Dem.	Rep.	Konga,	Tanzanii	i	Wenezueli.

•   Pomogliśmy 11 817 klerykom
	 	Pomoc	otrzymał	co	dziesiąty	kleryk	na	świecie.	Większość	z	nich	

przygotowywała	 się	 do	 posługi	 kapłańskiej	 w	Afryce	 (5	 600),	Azji	 
(2	391)	i	Ameryce	Łacińskiej	(2	375).	Pomoc	w	szczególny	sposób	
dotyczyła	pogłębiania	ludzkiej	dojrzałości	i	duchowości	kandydatów.

•   Zapewniliśmy podstawową pomoc materialną i/ lub formację 
11 046 siostrom zakonnym

	 	Pomoc	otrzymała	co	60.	zakonnica	na	świecie.	W	większości	wy-
padków	służyła	ona	kształceniu	i	formacji.

•   370 samochodów, 189 motocykli, 342 rowery, 2 autobusy,  
2 ciężarówki, 2 łodzie

	 	Większość	 samochodów	 i	 rowerów	 trafiła	 w	 2018	 r.	 na	 Ukrainę	
i	Białoruś	oraz	do	Indii.

W 2018 r. wsparliśmy ogółem 5019 projektów
To	o	338	projektów	mniej	niż	w	roku	poprzednim.	Łączna	liczba	próśb	i	wniosków	(7	607)	nie-
znacznie	wzrosła,	ale	ponad	jedną	czwartą	projektów	–	dokładnie	2	089	–	musieliśmy,	niestety,	
odrzucić.	Łącznie	do	dyspozycji	mieliśmy	o	11,5	mln	euro	mniej	niż	w	roku	poprzednim.	Średnia	
wysokość	wsparcia	wyniosła	14	365	euro.
Zaangażowaliśmy	się	łącznie	w	146	krajach	i	1	160	diecezjach.	Pomogliśmy	ponad	14	000	ka-
techetów,	zwłaszcza	w	Ameryce	Łacińskiej	 i	Azji.	Przekazaliśmy	w	ręce	 ludzi	głodnych	Słowa	
Bożego	ponad	milion	egzemplarzy	książek	religijnych	w	najróżniejszych	językach.
Lwią	część	ogólnej	kwoty	pomocy	pochłonęły,	tak	jak	w	latach	poprzednich,	projekty	budowlane.	
Ich	liczba	była	równo	dwa	razy	większa,	przede	wszystkim	w	związku	z	dziełem	odbudowy	na	
Bliskim	Wschodzie.

ks. prof UKSW 
dr hab. Waldemar 
Cisło



PKWP w liczbach 

• Biura	w 23 krajach
• Co	roku	ponad	330 000 ofiarodawców	na	świecie
•  111 108 825 € wpływów	z	datków,	spadków	i	innych	źró-

deł	

•  Wykorzystanie 2,8 mln €	nadwyżki	z	lat	ubiegłych	w	2018	r.
• Partnerzy	projektów	w	139 krajach
• 5019 projektów	zatwierdzonych	na	całym	świecie
•  80,1%	środków	przeznaczanych	na	wydatki	związane	z	mi-

sjami

Wydatki na pomoc według regionów
 27,4 %  Afryka

 24,9 %  Bliski Wschód

 15,4 %  Azja

 13,9 %  Ameryka Łacińska

 13,6 %  Europa Środkowa i Wschodnia

 2,1 %  Europa Zachodnia

 2,1 % Projekty międzynarodowe

 0,6 %  Oceania

W	roku	2018	otrzymaliśmy	łącznie	7607	próśb	o	pomoc.	Dzię-
ki	 hojności	 naszych	 ofiarodawców	 sfinansowaliśmy	 działania	
o	wartości	110,5	mln	€.	*

Większość	z	wydatków	–	80,1%	–	pochłonęła	praca	misyjna,	
czyli	 konkretne	 projekty,	 informacja	 i	 relacje	 medialne	 oraz	
modlitwa.	Dołożyliśmy	starań,	aby	udział	kosztów	związanych	
z	administracją	i	reklamą	(choć	i	my	musimy	je	ponosić)	był	jak	
najmniejszy;	wyniósł	on	odpowiednio	8,5%	i	11,4%.

Dzięki	 temu	w	2018	 r.	 udało	 się	nam	wesprzeć	5019	projek-
tów	w	139	krajach	kwotą	około	75,5	mln	€.	Kolejne	13,0	mln	€	
przeznaczyliśmy	na	informowanie	o	sytuacji	prześladowanych	

i	cierpiących	na	całym	świecie	chrześcijan,	rozpowszechnianie	
świadectw	ich	wiary	oraz	politycznej	obronie	ich	praw.

Zmieniające	się	z	roku	na	rok	wpływy	z	tytułu	spadków	spadły	
w	porównaniu	z	 rokiem	poprzednim	o	11,7	mln	€,	w	związku	
z	czym	w	2018	r.	wsparliśmy	odpowiednio	mniejszą	liczbę	pro-
jektów	niż	w	roku	2017.	Tym	bardziej	cieszy	nas	więc	fakt,	że	–	
dziękujemy	Państwu	za	wierność!	–	dochody	z	bieżących	ofiar	
pozostały	na	stabilnym	poziomie;	liczymy	na	to	i	w	przyszłości,	
pozytywnie	rozpatrując	otrzymywane	wnioski.

Wszystkie dane finansowe zostały poświadczone przez nieza-
leżną firmę audytorską KPMG.

Szczegóły dotyczące przeznaczenia 
środków

Wydatki związane z misjami

80,1%  Wydatki związane z misja-
mi

8,5%   Administracja  

11,4%  Kontakt z ofiarodawcami 
i pozyskiwanie datków  

85,3% Projekty
14,7%  Informacje, głoszenie wiary  

i obrona praw chrześcijan

Regionami,	do	których	płynie	największa	część	naszego	wsparcia	–	łącz-
nie	ponad	połowa	–	są	Afryka	i	Bliski	Wschód.	Są	to	części	świata,	gdzie	
sytuacja	chrześcijan	się	pogarsza	i	gdzie	musimy	pomagać	bezpośred-
nio	oraz	długofalowo.	

W	 samej	 tylko	 Syrii	 i	 Iraku	 PKWP	wsparła	 w	 zeszłym	 roku	mniejsze	
i	większe	projekty	na	kwotę	15,128	mln	euro,	zaś	całkowita	wysokość	
pomocy	w	krajach	Bliskiego	Wschodu	wyniosła	18,099	mln	euro	–	była	
to	 jedna	 czwarta	naszych	 łącznych	wydatków.	Do	Afryki	 trafiło	prawie	
20	mln	euro	(27%).	Większość	projektów	dotyczyła	odbudowy	mieszkań	
i	domów	w	Iraku	(liczba	projektów	budowlanych	uległa	w	związku	z	tym	
podwojeniu)	oraz	pomocy	doraźnej	umożliwiającej	przeżycie	mieszka-
niom	Syrii.	Oba	te	kraje	znajdują	się	na	czele	naszej	listy,	wyprzedzając	
Indie	(5,246	mln	€),	Ukrainę	(3,295	mln	€),	Dem.	Rep.	Konga	(2,880	mln	
€)	i	Brazylię	(2,689	mln	€).	Wiele	próśb	o	pomoc	z	Afryki	dotarło	do	nas	
z	Nigerii,	Madagaskaru	i	Etiopii.	

W	tym	i	w	przyszłym	roku	absolutnie	konieczne	będzie	udzielanie	wspar-
cia	chrześcijanom	na	Bliskim	Wschodzie,	zwłaszcza	w	Syrii.	Ich	położe-
nie	jeszcze	nigdy	nie	było	tak	złe	jak	dziś.	Co	prawda	intensywność	walk	
osłabła	(a	wraz	z	nimi	i	intensywność	informowania	o	losie	tych	wyznaw-
ców	Chrystusa),	ale	struktury	społeczne	są	zniszczone,	a	w	szpitalach	
brakuje	podstawowego	sprzętu	i	leków.	Niektóre	wielkie	organizacje	hu-
manitarne	wycofały	się	z	regionu,	a	gotowość	niesienia	pomocy	ofiarom	
osłabła,	co	znalazło	wyraz	i	w	naszych	statystykach.	Ponadto	nieodzow-
ne	 jest	 –	 dziś	 w	 szczególności	 –	 kontynuowanie	misji	 katechetycznej	
w	Azji	i	Ameryce	Łacińskiej,	gdzie	Kościołowi	i	wiernym	wielkie	szkody	
wyrządzają	sekty.

Nigdy nie było tak źle jak dziś

Te podziękowania personelu odbudowanego przedszkola sióstr 
ze zgromadzenia NMP Nieustającej Pomocy w Aleppo wyrażają 
odczucia wielu sióstr, dzieci i prześladowanych chrześcijan na 
całym świecie
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*	Ponadto	PKWP	wydała	3,4	mln	EUR	na	samofinansujące	się	działania,	na	przykład	na	zakup	artykułów	i	książek	religijnych.


