
Sprawozdanie
z działalności Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego PCK w Krakowie

za rok 2012

sporządzone  w  oparciu  o  sprawozdania  Oddziałów  Rejonowych  i  wydziałów  biura
Małopolskiego  Oddziału Okręgowego  Polskiego Czerwonego Krzyża.   

Zgodnie z przyjętą przez Zjazd Okręgowy PCK w kwietniu 2012 r. uchwałą programową na lata
2012-2016 oraz „Strategią Polskiego Czerwonego Krzyża  na lata 2012-2016” przyjętą uchwałą
przez Zjazd Krajowy PCK w czerwcu 2012 r.

W  2012  r.  podejmowane  były  działania  w  zależności  od  potrzeb  beneficjentów,  warunków
lokalnych i zasobów kadrowych w następujących  obszarach priorytetowych:

1. Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom po-
szkodowanym.

2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom spo-
łecznym.

3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa PCK.
4. Upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, Międzynarodowego

Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa hu-
manitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludz-
kiej godności.

5. Wzmocnienie  merytorycznego,  organizacyjnego  i  finansowego  potencjału  Polskiego
Czerwonego Krzyża  w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych.  

Dane organizacyjne:
Rok 2012 w Stowarzyszeniu był rokiem, w którym przeprowadzono kampanię sprawozdawczo -
wyborczą .

W okręgu małopolskim funkcjonowało 12 Zarządów Oddziałów Rejonowych PCK, powołano  
3 Delegatury PCK.     
Na Zjeździe Okręgowym PCK w dniu 28 kwietnia 2012 r. wybrano:

Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie:

Stanisław Kracik  – Prezes (funkcję tę pełnił  do 15 czerwca 2012 r.  ponieważ na Krajowym
Zjeździe PCK w dniu 16 czerwca objął funkcje Prezesa Polskiego Czerwonego krzyża)
Paweł Ciećko – Wiceprezes
Krzysztof Kowalski – Wiceprezes
Stanisława Badowska – Sekretarz Zarządu
Bartłomiej Bieniasz – Członek Zarządu
Jarosław Foremny – Członek Zarządu
Mieczysław Orczykowski – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie:
Janina Saniternik – Przewodnicząca
Grażyna Bryndal – Wiceprzewodnicząca
Józefa Pers – Sekretarz
Iwona Warzecha – Członek
Antoni Curzydło – Członek

Na  Zjeździe  Krajowym  w  czerwcu  2012  roku,  Prezes  MOO  PCK  Stanisław  Kracik  został
wybrany Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża i złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa
MOO PCK. Na dzień 29 września 2012 r. zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Okręgowy PCK,
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na którym dokonano  wyboru  nowego Prezesa MOO PCK.  Został  nim prof.  nadzw.  dr  hab.
Mieczysław Pasowicz.
 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Obszar priorytetowy 1
Przygotowanie do działania w udzielaniu pomocy poszkodowanym w razie klęsk,
katastrof i wypadków.

        
RATOWNICTWO:
W 2012 roku w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK działały przy Oddziałach Rejonowych 
2 Grupy  Ratownictwa PCK: w Krakowie i Nowym Sączu Grupy spotykały się systematycznie 
i  realizowały  ustalony  wcześniej  program.  Były  to  najczęściej  zabezpieczenia  medyczne  na
imprezach  masowych  i  plenerowych  organizowanych  z  różnych  okazji,  pokazy w szkołach,
przedszkolach, w miejscach publicznych jak np. rynek miasta. Ogółem grupy zabezpieczały  
63  imprezy  masowe,  brały  udział  w  27  pokazach.  Członkowie  grup  brali  udział  także  
w ćwiczeniach, manewrach i zawodach z jednostkami PSP i OSP oraz wewnątrz grup. 

Dla lepszej koordynacji działań grup ratownictwa z jednostkami straży pożarnej w marcu 2012 r.
podpisane  zostało  Porozumienie  z  Małopolskim  Komendantem  Wojewódzkim  PSP
w sprawie współpracy w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym w następstwie katastrof  
i  klęsk  żywiołowych  oraz  organizacji  ćwiczeń  doskonalących  współpracę  Komendy
Wojewódzkiej PSP w Krakowie i MOO PCK. 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK posiada: magazyn interwencyjny, w którym gromadzone są
środki niezbędne do użycia przy wystąpieniu klęsk żywiołowych (namioty, lóżka typu kanadyjka)
oraz przyczepę samochodową wyposażaną w namiot,  koce, gumowce, dresy,  lóżka polowe,
agregat prądotwórczy.
 
PIERWSZA POMOC
W tym  priorytetowym  obszarze  działań  istotną  rolę  pełnią  szkolenia  w  zakresie  udzielania
pierwszej pomocy popularyzujące umiejętności jej udzielania.
W 2012 r. prowadzono szkolenia zorganizowanych w zakładach pracy,  szkołach, uczelniach
wyższych  a  także  szkolono  osoby  indywidualne.  Sporo  szkoleń  zrealizowano  ze  środków
pozyskanych w ramach projektów. W roku sprawozdawczym przeszkolono ogółem 6 239 osób.
W stosunku do roku 2011 jest to wzrost o ponad 100 % (w roku 2011 przeszkolono ogółem 
2 616 osób).
  
Zorganizowano  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy  Polskiego  Czerwonego  Krzyża.  W  etapach
rejonowych, organizowanych przez oddziały rejonowe wzięło udział 55 zespołów. 
W zawodach okręgowych startowało 12 drużyn z: Krakowa, Powiatu Ziemskiego Krakowskiego,
Brzeska,  Bochni,  Chrzanowa,  Nowego  Sącza,  Olkusza,  Oświęcimia,  Tarnowa  dla  Powiatu
Ziemskiego i  Grodzkiego,  Wieliczki  i  Nowego Targu.  Mistrzostwa Okręgowe wygrał  zespół  
z Olkusza. Mistrzostwa odbyły się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.  

Ponadto biuro MOO PCK  i oddziały rejonowe realizowały projekty, które w swoich treściach
zawierały elementy pierwszej pomocy.  

Projekty realizowane przez biuro MOO PCK:

nazwa programu i
czas jego trwania

adresaci/tematyka programu
liczba osób

objętych
programem

łączny
koszt

wkład własny
PCK

źródła
finansowania

„Mali – 
Bezpieczni”

01.09.2012-
14.12.2012

Dzieci  w wieku przedszkolnym
Program edukacyjny wspierający 
kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo w oparciu 
o metodykę programu „Super 
Wiewiórka – Przyjaciółka Oli 
i Kuby”

156 3 237,19 660,00 Województwo
Małopolskie
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„Promocja nauki
pp wśród 
kierowców”
05.11.2012- 
31.12.2012

Kierowcy woj. małopolskiego
Poprawa poczucia 
bezpieczeństwa na drogach, 
promocja nauki pierwszej pomocy
wśród kierowców

300 5 021,00 0,00 ZG PCK
(nawiązki)

Projekty realizowane przez Oddziały Rejonowe PCK:
realizujący

rejon/
delegatura

nazwa programu
i czas jego trwania

adresaci/tematyka
programu

liczba osób
objętych

programem

łączny
koszt

wkład własny
PCK

źródła
finansowania

OR PCK 
w 
Nowym Sączu

Rejonowe
Mistrzostwa

Pierwszej Pomocy

Młodzież szkół 
gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych

65 2 000,00 0,00 Urząd Miasta
Nowy Sącz,
Starostwo

Nowosądeckie

OR PCK 
Tarnów Grodzki

„Warsztaty
edukacyjne 
z zakresu
profilaktyki
uzależnień 
i udzielania

pierwszej pomocy
przedmedycznej

Młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna

323 10 080,00 0,00 Urząd Miasta
Tarnowa

OR PCK 
w Wieliczce

Rejonowe
Mistrzostwa

Pierwszej Pomocy

Młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna

93 3 000,00 200,00 Starostwo
Wielickie

Delegatura 
PCK w 
Krakowie dla 
Powiatu 
Krakowskiego

„Zdążyć na czas 
z pomocą”

02.05.2012-
31.12.2012

Przedszkolaki, 
uczniowie szkół 
wszystkich szczebli, 
dorośli 
Promocja pierwszej 
pomocy i honorowego 
krwiodawstwa

1119 29 550,00 8 550,00 (w
tym 500,00

wkład
osobowy)

Powiat
Krakowskie,

nawiązki
sądowe 

i świadczenia
pieniężne

Dzięki  środkom pozyskanym z projektów w znaczący sposób odnowiono o zakupiono nowy
sprzęt do szkoleń pierwszej pomocy: 7 nowych fantomów, 3 AED,  4 apteczki, 2 zestawy do
pozoracji ran (mały i duży).

W  roku  2012  powołano  formalnie  Okręgowego  Koordynatora  Pierwszej  Pomocy  w  osobie
Moniki  Halickiej.  Przygotowano także nową kadrę instruktorską, kurs instruktorski ukończyło  
6 nowych instruktorów.

Obszar priorytetowy 2
Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.

 
Celem  strategicznym  w  tym  obszarze  jest  działalność  opiekuńcza  nad  chorym  w  domu.  
W  ramach  wygranych  konkursów  ofert,  przetargów,  dotacji,   bądź  w  ramach  działalności
gospodarczej  w  roku  sprawozdawczym  Małopolski  Oddział  Okręgowy  PCK zawarł  umowy  
z następującymi podmiotami:

- Urzędem Miasta w Krakowie – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne;
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapanowie – na usługi opiekuńcze;
- Urzędem Miasta w Trzebini – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne;
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Alwerni – na usługi opiekuńcze  i specjalistyczne;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach – na usługi opiekuńcze;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini – usługi specjalistyczne (chorzy z zaburzeniami  
z psychicznymi); 
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – usługi opiekuńcze;
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jordanowie – usługi opiekuńcze;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabce – usługi opiekuńcze;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tymbarku – usługi opiekuńcze;
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- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce – usługi opiekuńcze;
- Urzędem Gminy i Miasta Miechów – usługi opiekuńcze.
Umowy zawarte zostały w wyniku wygranego przetargu, otwartego konkursu ofert lub w formie
dotacji na łączną kwotę 5 856 000,00 zł.
Na potrzeby realizacji  usług Odział  Okręgowy PCK przeprowadził  dla  wszystkich  opiekunek
szkolenia  BHP,  pierwszej  pomocy,  oraz  doszkalał  je  z  zakresu  zagadnień  wskazanych  
w podpisanych umowach z ośrodkami pomocy społecznej. Szkolenia prowadzone były przez
pracowników Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  PCK,  którzy  mają  doświadczenie  w tym
zakresie. Są to: dyplomowane pielęgniarki, instruktorzy PP PCK, inspektor BHP.

Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 12 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu.
Opieką objęto  1396  chorych.  Zatrudnienie  w usługach  wynosiło:  30  opiekunek  na umowę  
o pracę i 349 na umowę zlecenie. 

W  roku  sprawozdawczym  MOO  PCK  realizowało  specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.  Zakres
rzeczowy zadania obejmował:
-  wspieranie  rodziny  w  uczeniu  i  rozwijaniu  umiejętności  dziecka  niepełnosprawnego    
    niezbędnych do samodzielnego życia;
-  interwencja i pomoc w życiu w rodzinie;
-    wspieranie  i  trening  rodziny  w  zakresie  wspomagania  procesu  leczenia  dziecka  
    niepełnosprawnego;
-   tymczasowe zastępstwo rodziny w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Pomocą objęto 38 dzieci. 
Dla  tej  grupy  beneficjantów  realizowano  dodatkowo  projekt  pn.  „Kolorowe  dzieciństwo”.
Celem nadrzędnym projektu było  zwiększenie  udziału  rodzin  z  dziećmi  niepełnosprawnymi  
z  terenu  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  życiu  społecznym  i  kulturalnym. Program  obejmował
edukacje kulturalną oraz plastyczną i muzyczną, finansowany był ze środków pochodzących  
z nawiązek sądowych  w wysokości 5 890,00 zł i środków własnych w kwocie 1 900,00 zł. 

W roku sprawozdawczym podpisaliśmy umowy na odbywanie praktyk studenckich w zakresie
opieki nad chorym z następującymi szkołami wyższymi:

 Uniwersytetem Jagiellońskim,
 Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Praktyczną  naukę  zawodu  słuchacze  odbywali  w  Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  ZUMR
MOO PCK oraz Punktach Opieki nad chorym w domu MOO PCK : Nowa Huta i Podgórze.

Działania  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem tego zadania było prowadzenie szkoleń z zakresu aktywności społecznej i edukacji osób
podlegających  wykluczeniu społecznemu realizowanych na podstawie programów :

nazwa programu i
czas jego trwania

adresaci/tematyka
programu

liczba osób
objętych

programem

łączny
koszt

wkład własny
PCK

źródła
finansowania

„Centrum 
Aktywności 
Społecznej 
i Edukacji 
Seniorów 60+”

01.11.2012-
30.04.2013

Seniorzy
Celem projektu jest 
poprawa aktywności 
społ. seniorów poprzez 
wzrost kompetencji 
w zakresie ochrony 
zdrowia, 
bezpieczeństwa, 
integracji wewnątrz 
i międzypokoleniowej

292 107 424,00 11 809,00 Ministerstwo 
Pracy

i Polityki
Społecznej

„Pierwsza 
pomoc – Druga 
szansa”

Skazani odbywający 
karę pozbawienia 
wolności w ZK 

30 26 700,00 700,00 Ministerstwo
Sprawiedliwości
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readaptacja 
społeczna 
skazanych 
w Zakładzie 
Karnym
 w Trzebini

15.06.2012- 
31.12.2012

w Trzebini

Readaptacja społ. 
skazanych poprzez 
szkolenia z pp oraz 
praktyki w ZOL-u. Celem
projektu było 
podniesienie 
kompetencji społecznych
osadzonych oraz 
uświadomienie skutków 
wypadków drogowych 
i zachowań agresywnych

„Przygotowanie 
seniorów do 
pracy 
wolontaryjnej na 
rzecz terminalnie
chorych”

01.11.2012-
31.12.2012

Seniorzy
Celem nadrzędnym 
projektu było 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 
i marginalizacji życia 
seniorów poprzez 
podniesienie poziomu 
wiedzy na temat 
wolontariatu ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
potrzeby wsparcia osób 
terminalnie nieuleczalnie
chorych

40 19 530,00 1 300,00 Wojewoda
Małopolski

 
Pomoc socjalna
Stałym elementem naszej  działalności  jest  rzeczowa i  finansowa pomoc doraźna.  Tą formą
pomocy zostało objętych ogółem 3127 osób w ramach prowadzonych akcji:
„Wielkanoc z PCK” i „Czerwonokrzyska Gwiazdka” paczki żywnościowe na święta – otrzymało
1666  osób;  „Wyprawka  dla  Żaka”  pomoc  otrzymało  213  uczniów;  „Dnia  walki  z  głodem”  –
wydano 100  gorących posiłków; 112 osób otrzymało zapomogi finansowe na leki; 783 osoby
zabezpieczono w niezbędną odzież. Ogólna kwota pomocy wynosiła 174 937,92 zł.
  
Środki  na  realizację  tego  zadania  pochodziły  ze  zbiórek  publicznych,  nawiązek  sadowych,
darowizn oraz odpisu 1% oraz realizowanych przez rejony i okręg programów.

Do  tradycji  wpisała  się  również  organizacja  balu  karnawałowego  w  Nowohuckim  Centrum
Kultury  dla  dzieci  najmłodszych  z  rodzin  o  niskich  dochodach  i  niepełnosprawnych.  Dzieci
oprócz  dobrej  zabawy  pod  kierunkiem  wodzireja,  nauki  bezpiecznych  zachowań  otrzymały
zabawki i słodycze. Na balu bawiło się 70 dzieci. 
 

Obszar priorytetowy 3
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa 

Promocja  zdrowego  stylu  życia  to  działalność  statutowa  wpisująca  się  przede  wszystkim
w  działania  w  środowiskach  dziecięcych  i  młodzieżowych.  Tu  nasze  działania  przeważnie
skierowane  były  do  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych,  wiedza
przekazywana  była  w  różnych  formach:  pogadanki,  prelekcje,  konkursy  i  szkolenia.  
W działaniach tych uczestniczyło 31 498 uczniów.
Główna  tematyka:  
-  Bezpieczeństwo  na  drodze  i  w  szkole  oraz  profilaktyka  uzależnień: „Dopalacze  STOP”,
,,Szkoła  bez  przemocy”,  „Jak  bezpiecznie  spędzać  czas”, „Nie  pal  przy  mnie”,  konkurs
plastyczny ph. „Baw się i bądź bezpieczny”;
- Zasady prawidłowego żywienia: „Śniadanie daje formę”;
- Profilaktyka zdrowotna: cukrzyca - unikanie zagrożeń, choroby układu krążenia, „Z profilaktyką
na TY! – profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”.
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Programy edukacyjne realizowane w środowisku dziecięco-młodzieżowym:
„Pomyśl  zanim będzie  za  późno”  -  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  udzielania  pierwszej
pomocy – gimnazja; „Nie bądź obojętny – naucz się udzielania pierwszej pomocy”; „Profilaktyki
uzależnień oraz promocji honorowego krwiodawstwa”; „Bądź bezpieczny – naucz się udzielania
pierwszej pomocy”; „Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej”; „Trzymaj Formę”.  

Promowanie honorowego krwiodawstwa
Zadania w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa realizowane były w oparciu o umowę
podpisaną  z  Ministerstwem  Zdrowia  oraz  realizacje  programów  przez  biuro  MOO  PCK
i Oddziały Rejonowe PCK.

Rady HDK PCK (rejonowe i okręgowa), Kluby HDK PCK, wolontariusze PCK, pracownicy  przy
współpracy  z  Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Krakowie  i  Stacją
terenową  Wojskowego  Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  organizowali  akcje  poboru
krwi,  działania  promocyjne  aby  pozyskać  krew  i  zachęcić  innych  do  zaangażowania  się  
w popularyzację  idei krwiodawstwa.
Działania  w zakresie  promowania  honorowego krwiodawstwa  uwidaczniają  się  szczególnie  
w realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż programach jak niżej:

1. Styczeń  - „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Bardzo widoczne działania w tym zakresie to kolejna siódma edycja Konkursu „Ognisty Ratow-
nik  –  Gorąca  Krew”.  Pozyskano  1.005,100  litrów  krwi,  w  zorganizowano  64  akcje.  
W etapie ogólnopolskim JRG PSP z Krynicy Zdroju zajęła pierwsze miejsce w kategorii „najak-
tywniejsza jednostka JRG”. KP PSP w Brzesku w kategorii  Najaktywniejsza Jednostka PSP
również zajęła I miejsca. Dodatkowo miłym akcentem było zdobycie II miejsca                      w
etapie krajowym w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualnie” przez pana Marka Hołdę z
OSP Zakrzowa. W kategorii „Najaktywniejsza Jednostka OSP” druhowie z jednostki OSP Za-
krzowa zdobyli II miejsce w etapie ogólnopolskim. 
2. Kwiecień – maj „KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa”

W działania prowadzone przed Polski  Czerwony Krzyż na rzecz drugiego człowieka chętnie
włącza się młodzież akademicka.  Jest  to  bardzo widoczne w trakcie  akcji  organizowanych  
w ramach programu KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa. W roku 2012 w ramach tej akcji
pozyskano 554,700 litrów krwi od 1250 studentów .

W miesiącu  kwietniu  była  również  przeprowadzona  akcja  „MOTOSERCE -  KREW DAREM
ŻYCIA – PODZIEL SIĘ NIĄ” w oparciu o porozumienie zawarte w 2009 r. między Kongresem
Polskich Klubów Motocyklowych a Zarządem Głównym PCK. W tym roku brały udział Oddziały
Rejonowe PCK w Gorlicach, Krakowie oraz w Tarnowie. Ogółem pozyskano ok. 112 litrów krwi.

3. Czerwiec „Młoda Krew Ratuje Życie”

Bardzo  ważnym  działaniem  jest  propagowanie  Honorowego  Dawstwa  Krwi  w  szkołach
ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Taką okazją jest turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”. 

W tym roku na czerwcowym podsumowaniu, które odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych  
w  Tarnowie  uczestnicy  VIII  Edycji  Turnieju  na  terenie  woj.  małopolskiego  w  okresie  od
01.09.2011 r. do 30.04.2012 r. oddali łącznie 3 230,000 litrów krwi w tym: 

 uczniowie 47 szkół  ponadgimnazjalnych oddali łącznie 2055,950 litrów krwi
 studenci 5 uczelni wyższych oddali łącznie 1174,050 litrów krwi 

Podkreślić należy ogromne zaangażowanie nauczycieli w organizację tego Turnieju. Z nowym
rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się X edycja konkursu.

 4.  Lipiec  –  sierpień akcja  pod  sklepami Intermarche ph.  ”Zbieramy  krew  dla  Polski”  oraz
„Ogólnopolska  Pielgrzymka  Krwiodawców  do  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  Kraków-
Łagiewniki”.
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W miesiącu lipcu i sierpniu w Andrychowie, w Brzesku, w Nowym Sączu w Libiążu w Trzebini
oraz w Brzeszczach po raz piąty zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa przed sklepami
Intermarche w ramach zawartego porozumienia między Zarządem Głównym PCK, a firmą ITM
Polska  Sp. z o. o. z Poznania (sieć sklepów Grupy Muszkieterów). W czasie akcji ”Zbieramy
krew dla Polski” w Małopolsce pobrano od 182 dawców w tym 46 pierwszorazowych ponad 80
litrów krwi.  Na uwagę zasługuje fakt, że w Andrychowie pobrano ponad 37,500 litrów i Klub
HDK PCK, który tam działa uplasował się na 3 miejscu w rankingu ogólnopolskim.
W miesiącu lipcu 900 krwiodawców z całej Polski wzięło udział w V Ogólnopolskiej pielgrzymce
honorowych dawców krwi do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach gdzie w akcji
oddawania krwi wzięło udział 120 krwiodawców oddając 56 litrów krwi.

5. Listopad – Dni HDK
Małopolski  Oddział  Okręgowy  PCK  oraz  Oddział  Rejonowy  PCK  w  Krakowie  wspólnie
zorganizowali  uroczystości  z  okazji  Obchodów  Dni  Honorowego  Krwiodawstwa  Polskiego
Czerwonego Krzyża, spotkanie odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,
wzięło  w nim udział  ok.  80 osób.  Zasłużonym działaczom i  krwiodawcom zostały  wręczone
odznaczenia  państwowe  oraz  wyróżnienia.  Podczas  spotkania  uhonorowano   zasłużonych
krwiodawców  wpisem  do  „Księgi  Honorowy  Dawca  Krwi  Zasłużony  dla  Województwa
Małopolskiego”. W tym roku patronat honorowy nad Księga HDK objął Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller.
Z  okazji  Dni  Honorowego  Krwiodawstwa  Oddziały  Rejonowe  PCK  zorganizowały  
15 okolicznościowych spotkań.  

W 2012 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogółem pobrało
42 630 litry krwi w tym 13 541 litrów krwi klubowej co stanowi 31,7 % udziału krwi klubowej  
w ogółem.  Liczba dawców honorowych ogółem 49,696, członków 3 547, wolontariuszy 7489,
109 klubów HDK w tym 6 Klubów HDK PCK nowo utworzonych.
W roku 2012 tytułu i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawano 2041
krwiodawcom, w tym: 

 Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymują krwiodawcy którzy
oddali powyżej 6 litrów / (5 litrów kobiety) krwi pełnej nadano 1145 HDK

 Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymują krwiodawcy którzy
oddali powyżej 12 litrów (10 litrów kobiety) krwi pełnej nadano 442 HDK

 Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymują krwiodawcy którzy
oddali powyżej 18 litrów (15 litrów kobiety) krwi pełnej nadano 454 HDK

W 2012 r. uhonorowano:
- 5 osób otrzymało Wyróżnieniem „Kryształowe Serce”, 
- 11 osób otrzymało Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 
- Odznaczeniami Państwowymi: 
5 osób Złotym Krzyżem Zasługi,
3 osoby Srebrnym Krzyżem Zasługi,
3 osoby Brązowym Krzyżem Zasługi.
- 8 osób Wpisem do Księgi HDK Zasłużony dla woj. małopolskiego

Prezydium  MOR HDK PCK w od stycznia do końca grudnia 2012 roku odbyło sześć posiedzeń.
W 2012 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady HDK PCK.

Realizowane programy  działania tego obszaru obrazuje poniższa tabela:

Biuro MOO PCK
nazwa programu

i czas jego
trwania

adresaci/tematyka
programu

liczba osób
objętych

programem

łączny
koszt

wkład
własny
PCK

źródła
finansowa

nia
„Poszukiwany
krwiodawca”

02.07.2012-

Mieszkańcy  miasta
Krakowa w wieku od 18
do 65 roku życia

100 2 970,00 270,00 Urząd
Miasta
Krakowa
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30.09.2012 Celem  nadrzędnym
projektu  była  ochrona  i
promocja zdrowia wśród
mieszkańców  Krakowa
poprzez  szeroką
popularyzację  idei
honorowego
krwiodawstwa.

Oddziały Rejonowe PCK

realizujący
rejon/

delegatura

nazwa
programu
i czas jego

trwania

adresaci/tematyka
programu

liczba osób
objętych

programem
łączny koszt

wkład własny
PCK

źródła
finansowania

OR PCK 
w 
Nowym Sączu

Propagowanie
idei
Honorowego
krwiodawstwa 

Kluby HDK PCK 64 5 000,00 0,00 UM Nowy
Sącz

OR PCK 
Tarnów 
Grodzki

„Motoserce  –
krew  darem
życia”
21.04.2012r.

Mieszkańcy
miasta Tarnowa

200 7 000,00 1 200,00 Urząd Miasta
Tarnowa

OR PCK 
w Oświęcim

Propagowanie
idei
honorowego
krwiodawstwa

Kluby  hdk,
młodzież,
mieszkańcy
miasta Oświęcim

500 14 840,00 840,00 Urząd Miasta
Oświęcim

Obszar priorytetowy 4
Upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, Międzynarodo-
wego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i po-
szanowania ludzkiej godności

Przy  Małopolskim  Oddziale  Okręgowym  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  działa  Zespół  
ds.  Upowszechniania  Międzynarodowego  Prawa  Humanitarnego.  Zespołowi  przewodniczy  
dr hab. Zbigniew Kwasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego.
W  zakresie  tych  działań  MOO  PCK  współpracuje  z  Zakładem  Prawa  Międzynarodowego
Publicznego,  Ośrodkiem  Międzynarodowego  Prawa  Humanitarnego  i  Praw  Człowieka
Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie,  Katedrą Bezpieczeństwa i  Edukacji  Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
Pracownicy  naukowi  tych  jednostek  są  członkami  Zespołu  ds.  Upowszechniania  MPH
Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  PCK.  Osoby  te  prowadzą  wszystkie  działania
merytoryczne  z  zakresu  upowszechniania  międzynarodowego  prawa  humanitarnego.
Współpracują z Z Dowództwem 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.  Przedstawiciel  
2.  KZ  brał  udział  w  III  etapie  Konkursu  wiedzy  o  międzynarodowym  prawie  humanitarnym
konfliktów zbrojnych im. prof. A. Pankowicza – mjr Adam Włoczewski oraz panelu dyskuisyjnym
na konferencji The Third International Conference on Human Rights Education, której byliśmy
partnerem – płk Wiesław Rusin.
Na terenie  okręgu w 25 szkołach realizowany  był  program „Odkrywamy prawo humanitarne”.
Realizowane również inne zajęcia dot. MPH takie jak:
 -  Ósma  edycja  Konkursu wiedzy  o  międzynarodowym  prawie  humanitarnym  konfliktów
zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza. Udział wzięło 7 szkół gimnazjalnych (60 uczniów),  
19 szkoły ponadgimnazjalne (169 uczniów); realizowany był w 3 etapach w terminie: 5 marca do
27 maja.
-  Wystawa  zdjęć „Położyć  kres  erze  min…”  zorganizowana  w  Urzędzie  Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego w dniach 7 czerwca do 5 lipca.
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-  Realizacja  projektu  „Mundur  –  niekoniecznie  szkolny”,  realizacja  zajęć  edukacyjnych
(warsztaty, dyskusyjny klub filmowy) z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego wśród
młodzieży z tzw. „klas mundurowych” – udział 273 uczniów z 6 szkół. Termin realizacji projektu:
16 października – 28 listopada.
- Udział 2 wolontariuszy w międzynarodowej konferencji Human Rights Education, 6-10 grudnia.
- Wydanie publikacji Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego – praca
zbiorowa pod red. dr Marcina Marcinko; termin realizacji: grudzień.
-  Warsztaty „Odkrywamy  Prawo  Humanitarne”  –  13  uczestników-nauczycieli  edukacji  dla
bezpieczeństwa; dotyczyły programu edukacyjnego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”, termin
realizacji: 12 grudnia.

Źródłem  pozyskiwania środków na upowszechnianie były miedzy innymi dotacje z programów :

nazwa programu i
czas jego trwania

adresaci/tematyka
programu

liczba osób
objętych

programem

łączny
koszt

wkład
własny
PCK

źródła
finansowania

„Powiedz, pokaż, 
przeżyj”

01.04.2012-
30.06.2012

Młodzież szkół 
gimnazjalnym i 
ponadgimnajalnych

II i III etap Konkursu 
wiedzy o 
międzynarodowym 
prawie humanitarnym 
konfliktów zbrojnych im.
prof. Andrzeja 
Pankowicza

182 9674,69 2816,22 Ministerstwo
Obrony
Narodowej

„Wydanie książki 
pt. Osiągnięcia i 
wyzwania 
międzynarodowe
go prawa 
humanitarnego”
12.12.2012-
28.12.2012

Młodzież w szkołach 
i użytkownicy w 
bibliotek

Druk i dystrybucja 
książki

500  egz. 6100,00 700,00 Ministerstwo
Obrony
Narodowej

„Mundur – 
niekoniecznie 
szkolny”

01.09.2012 – 
14.12.2012

Młodzież szkół średnik 
z „klas mundurowych”

Celem projektu było 
wzmocnienie 
wychowania 
obywatelskiego wśród 
młodzieży z tzw. „klas 
mundurowych” z 
Małopolski w obszarze 
międzynarodowego 
prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych

273 3407,81 864,00 Województwo
Małopolskie

 
Biuro MOO PCK prowadzi sprawy związane z poszukiwaniami. Brano odział w 4 ekshumacjach.

 

Obszar priorytetowy 5 
Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskie-
go Czerwonego Krzyża  w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych

Zakładał dostosowanie struktury organizacyjnej stowarzyszenia i funkcjonowania jego władz do
skutecznego wspomagania praktycznych działań członków i wolontariuszy PCK. 
Zapewnienie  środków  finansowych  na  funkcjonowanie  i  działania  PCK,  w  tym  realizację
przyjętych  programów,  skuteczne  zarządzanie  zasobami  ludzkimi  i  ich  rozwój  oraz  dalsze
działania na rzecz podniesienia wizerunku PCK.
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W tym  obszarze  działania  zadania  wyznaczone  do  realizacji  Małopolski  Oddział  Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża realizował  poprzez swoje struktury organizacyjne. W roku 2012
na terenie Małopolski  funkcjonowało i działało:
- 12 Oddziałów Rejonowych PCK: w Bochni, Brzesku, Chrzanowie Gorlicach, Krakowie, Nowym
Sączu, Oświęcimiu, Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego i Powiatu Ziemskiego, Wieliczce 
- 3 Delegatury  PCK:  w Wadowicach, Miechowie i Powiecie Krakowskim 
- 165 jednostek podstawowych PCK w tym:

 koła zakładowe i środowiskowe:  8, członków: 176, wolontariuszy: 51 

 koła i grupy zrzeszające młodzież: 

                                  l i c z b a

 kół/grup  członków **)  wolontariuszy

 szkoły podstawowe 72 1259 808

 gimnazja 33 522 496

 szkoły ponadgimnazjalne 51 1342 1141

 zespoły szkół 13 392 162

 szkoły wyższe i pomaturalne 2 138 231

 grupy SIM PCK 1 10 15

 razem 172 3663               2853

Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadzono działalność gospodarczą przez:

Zakład Usług Medyczno – Rehabilitacyjnych Małopolskiego Oddziału Okręgowego  PCK  
Zakład zatrudnia wykwalifikowany personel  – 2 lekarzy (w tym ordynator),  38 pielęgniarek,  
7 fizjoterapeutów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę, 1 psychologa, 1 masażystę.

ZUMR działa na podstawie kontraktów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota
kontraktu  z  NFZ  dla  Zakładu  Opiekuńczo–Leczniczego  z  tytułu  realizacji  umowy  wynosiła
2.055.600,00 zł ze stawką 75,00 zł/osobodzień.

Kwota kontraktu z NFZ dla Pielęgniarskiej  Opieki  Długoterminowej  z tytułu realizacji  umowy
wynosiła  220.792,00 zł ze stawką 26,00 zł/osobodzień.

Kwota kontraktu z NFZ dla Hospicjum Domowego z tytułu realizacji umowy wynosiła 168.630,00
zł ze stawką 42,00 zł/osobodzień.

ZUMR  MOO  PCK  poprzez  Małopolski  Oddział  Okręgowy  Polskiego  Czerwonego  Krzyża
współpracuje  z  Niemieckim  Czerwonym  Krzyżem,  który  udziela  wsparcia  finansowego  jak
również  przekazuje  sprzęt  medyczny  (np.  łóżka  rehabilitacyjne,  aparaty  EKG,  defibrylatory,
respiratory). 
W 2012 roku objęliśmy opieką w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – 117 osób, Hospicjum
Domowym – 47 osób oraz Pielęgniarska Opieką Długoterminową – 36 osób.

Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny PCK w  Mszanie Dolnej   
Działa  jako  jednostka  samodzielna  pod  względem  finansowym.  Realizuje  zadania  zlecone  
w zakresie organizacji różnych form wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, szkoleń 
i pobytów integracyjnych. Przyjmuje i pozyskuje klientów indywidualnych oraz zorganizowanych,
którym w oparciu  o własną bazę i  pracowników zapewnia  zakwaterowanie  i  wyżywienie  na
okres pobytu.  W zależności  od formy pobytu  oraz potrzeb klientów organizuje  wypoczynek,
rozrywkę  i  integrację.  Placówka  spełnia  wymogi  dotyczące  organizacji  wypoczynku.  
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W wymaganych terminach Ośrodek uzyskuje kwalifikację Kuratorium Oświaty na organizację
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.  W  Ośrodku  pozostaje  zatrudnionych  czworo  czynnych
pracowników etatowych. Dodatkowo w okresach o dużym natężeniu pracy zatrudniano 5 osób
na umowę-zlecenie.
Ośrodek  dysponuje  w  okresie  od  czerwca  do  września  (sezon  letni)  80-cioma  miejscami
noclegowymi, a w okresie od października do maja (sezon zimowy) 44. Dla klientów udostępnia
7 pokoi 2, 3 i 4 osobowych w budynku głównym oraz 8 domków letniskowych 6-10 osobowych.
Posiada własną kuchnię, jadalnię, salę telewizyjno-rehabilitacyjną, treningową (siłownię), saunę
niskotemperaturową oraz salkę bilardową. 
W czasie wakacji letnich Ośrodek przyjął 4 turnusy kolonijne: 2 zorganizowane przez Oddział
Okręgowy  PCK  w  Lublinie,  1  zorganizowany  przez  Oddział  Rejonowy  PCK  w  Koszalinie  
i  1  zorganizowany  przez  Małopolski  Oddział  Okręgowy  PCK.  W  okresie  listopad-grudzień
przyjęto 8 turnusów szkoleniowych  zorganizowanych przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.

Poszczególne formy pobytu   przedstawia tabela:

FORMA POBYTU
OSOBY OSOBODNI

OSOBY INDYWIDUALNE 301 1026

SZKOLENIA 250 373

KOLONIE I OBOZY 251 3263

POBYT ZORGANIZOWANY DZIECI I MŁODZIEŻY 102 456

SZKOLENIA DLA SENIORÓW 177 394

STUDENCI SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE 120 285

POBYTY ZORGANIZOWANE OSÓB STARSZYCH 142 392

TURYŚCI ZAGRANICZNI 23 94

RAZEM: 1366 6283

 
W roku 2012 w Ośrodku w Mszanie Dolnej przeprowadzono niezbędne remonty i dostosowania:

 Remont kotła CO2 -             17 720,00 zł
 Naprawa wiaty -          1 941,59 zł
 Remont domków -       1 192,62 zł
 Naprawa chodników -        479,46 zł 

Łącznie poniesione koszty wynoszą 22 253,30 zł

Przeprowadzono program dostosowawczy do wymogów miejsc, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne i OSR uzyskał wpis do rejestru takich ośrodków. 

Podjęto  działania  zmierzające  do  uporządkowania  gospodarki  ściekowej  Ośrodka  –
przygotowano pre-wniosek dot. budowy własnej oczyszczalni ścieków, który został pozytywnie
zaopiniowany przez WFOŚiGW. W roku 2013 planowane jest złożenie właściwego wniosku  
o pożyczkę WFOSiGW i ewentualna budowa oczyszczalni.
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Zarządzanie

Zarządzaniem  i  należytym  funkcjonowaniem  w  ramach  kompetencji  kierował  i  nadzorował
poprzez  wydawanie   stosownych   uchwał   Zarząd   i  Dyrektor    Małopolskiego  Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Posiedzenia Zarządu: 
Zarząd  Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  PCK  (tylko  w  nowej  kadencji)  w  okresie
sprawozdawczym odbył  6 posiedzeń  w czasie których podjął 21 uchwały w sprawie jak niżej:

1. Wystąpienia do ZG PCK o udzielnie upoważnień dla członków Zarządu MOO PCK;
2. Upoważnień do nadawania i wręczania odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
3. Ukonstytuowania się Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na okres

kadencji 2012-2016;
4. Wystąpienia do ZG PCK o udzielnie upoważnień dla członków Zarządu MOO PCK; 
5. Zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego MOO PCK;
6. Używania pomieszczeń w budynku MOO PCK przez OR PCK w Krakowie;
7. Podpisania porozumienia dot.  współpracy  - realizacji  programu „Pomocna dłoń”  

z Aresztem Śledczym w Krakowie;
8. Powołania  Komisji  ds.  nadawania  Odznaczeń  Honorowych  PCK  i  odznaczeń

państwowych na kadencję 2012-2016;
9. Składu Komisji ds. odznaczeń.
10. Wystąpienia do ZG PCK o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki  do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
11. Zbycia samochodu Ford Curier;
12. Przyjęcia materiałów na Zjazd Nadzwyczajny  MOO PCK;
13. Uchylenia Regulaminu ZFŚS;
14. Udzielenia pożyczki z ZFŚS powyżej 10 000,00;

15. Wystąpienia  do  ZG  PCK  o  udzielenie  upoważnień  dla  Prezesa
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK;

16. Przyjęcia budżetu MOO PCK na rok 2013;
17. Zatrudnienia Dyrektora MOO PCK;
18. Podziału środków uzyskanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób

fizycznych dla poszczególnych jednostek PCK;
19. Zaciągnięcia  pożyczki  wewnętrznej  przez  Małopolski  Oddział  Okręgowy

PCK od Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej;
20. Powołania  delegatur  na  obszarze  działania  Małopolskiego  Oddziału

Okręgowego PCK;
21. Ustalenia zasad udzielania pomocy bezpośredniej.

Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK łącznie odbyły  56 posiedzeń, podejmując 71 uchwał.

Zatrudnienie w  Małopolskim  Oddziale  Okręgowym  Polskiego  Czerwonego  Krzyża
uzależnione  jest  od  potrzeb  realizowanych  zadań  statutowych,  zadań  zleconych  oraz
prowadzonej  działalności  gospodarczej.  W  2012  roku  zatrudnionych  było  108  osób  na
podstawie umowy o pracę, a na podstawie umów cywilnoprawnych 580 osób. 

Szkolenia
Małopolski  Oddział  Okręgowy  PCK  stwarza  warunki  do  podnoszenia  kwalifikacji  kierując
pracowników  na  szkolenia  specjalistyczne  w  swojej  dziedzinie  pracy.  Indywidualnie
zainteresowani  pracownicy  ukończyli  specjalistyczne  szkolenia  z  zakresu  przygotowywania
projektów, szkolenia informatyczne, związane z pozyskiwaniem środków finansowych. 

Cyklicznie odbywają się szkolenia dla wszystkich pracowników biura okręgowego i oddziałów
rejonowych. Ważniejsze zrealizowane w 2012 roku tematy to: 

12



1.  Fundraisingu – nowe metody pozyskiwania  funduszy.  
2.  Przygotowywanie planów naprawczych i  budżetów.
3.  Pozyskiwania środków z funduszy  budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
4.  „Prawo zamówień publicznych” w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK.
5. Zasady archiwizacji dokumentów.
6. Przygotowywanie umów zgodnie z przepisami prawa.
7. Korespondencja oddziału rejonowego - zasady przygotowywania pism, zasady reprezentacji. 
8. Działalność statutowa odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w MOO PCK.
9. Zasady przygotowywania budżetu zadaniowego.
10. Na bieżąco omawiane były tematy  finansowe. 

Cyklicznie  organizowane  są szkolenia  dla  osób świadczących  usługi  opiekuńcze  na terenie
województwa małopolskiego.    

Najważniejsze działania zarządcze podjęte w 2012 roku: 
-  wdrożono  procedury  prawa  zamówień  publicznych  w  MOO  PCK.  Zakupów  dla  Zakładu
Opiekuńczo–Leczniczego  dokonywano  wyłaniając  dostawców  w  trybie  przetargowym  dzięki
czemu uzyskano znaczące oszczędności w zakupie leków, materiałów medycznych, materiałów
gospodarczych, cateringu, praniu i sprzątaniu,
- rozpoczęto proces wdrażania pracy w programie finansowo-księgowym OPTIMA w oddziałach
rejonowych (Tarnów, Nowy Sącz),
- dostosowano analitykę budżetową do potrzeb raportowania i monitoringu budżetu,
- wprowadzono planowanie budżetowe w oparciu o budżet zadaniowy,
-  zbudowano zespół projektowy i systematycznie podnoszone są kwalifikacje pracowników.  
W rezultacie w roku 2012 przygotowano i zrealizowano ponad 40 projektów.
- rozpoczęto budowanie świadomego fundraisingu – przeszkolono pracowników,
- wyremontowano, odmalowano pomieszczenia w siedzibie przy ul. Studenckiej 19, rozpoczęto
remont piwnic (skuwanie tynków, osuszanie, odgrzybianie), uporządkowano magazyny,
- dokonano zaległej z lat poprzednich archiwizacji dokumentów,
- opracowano, zaktualizowano instrukcję inwentaryzacyjną.  

Działania promocyjne
- Prowadzono kampanię 1%, mająca na celu zachęcenie podatników do przekazywania  1%
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  na  rzecz  PCK  przedstawiając  najważniejsze
działania  Stowarzyszenia.  Wykorzystywano  w  tym  celu  materiały  promocyjne  otrzymane  
z Zarządu Głównego PCK.
-  Działania  promocyjne  podejmowane  były  również  przy  okazji  Tygodnia  PCK.  7  maja  
w  krakowskim  tramwaju  nr  8  prowadzano  zbiórkę  pieniędzy;  8  maja  odbyła  się  akcja
krwiodawstwa w Urzędzie Wojewódzkim jak również akcja flash mob pt. „Krzyżacy na Rynku
Głównym w Krakowie pod Kościołem Mariackim”; 10 maja - gry i zabawy czerwonokrzyskie dla
dzieci z kilku przedszkoli  połączone z pokazami pierwszej pomocy,  malowaniem znaku PCK.
Przez cały tydzień można było w różnych miejscach obejrzeć wystawę "Położyć kres erze min".
Również przez cały tydzień wolontariusze prowadzili kwesty na Rynku Głównym.
- Udział w II Małopolskim Święcie Młodego Wolontariatu –  Oddział Rejonowy  PCK w Krakowie
przygotował   w  ramach  gry  miejskiej  stację  z  zadaniami  (pp,  krzyżówka  i  labirynt).
Wolontariusze  w  ramach  Święta  mieli  możliwość  zapoznania  się  ze  specyfiką  działalności
Międzynarodowego  Ruchu  Czerwonego  Krzyża  i  Czerwonego  Półksiężyca.  Nad
zabezpieczeniem medycznym imprezy czuwała m.in. Grupa Ratownictwa PCK Kraków.

Reasumując – najważniejsze osiągnięcia 2012 roku: 

- zdyscyplinowanie  zarządzania  finansami  poprzez  poprawę  planowania  budżetowego  
i  wdrożenie  budżetu  zadaniowego,  wdrożenie  procedur  prawa  zamówień  publicznych,
rozbudowanie analityki finansowej co przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy – lepsza
realizacja budżetu, 
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- uporządkowano wiele kwestii  formalno-organizacyjnych m. in. dokonano formalnej likwidacji
biur,  gdzie  przestały  istnieć oddziały  rejonowe (Olkusz,  Dąbrowa Tarnowska,  Arcelor  Mittal,
Myślenice),  dokonano  zaległej  z  lat  poprzednich  archiwizacji,  wdrożono  nowe  instrukcje
inwentaryzacyjne i inne, 

-  rozwinięto  prowadzenie  działalności  statutowej  finansowanej  ze  środków  publicznych.
Znaczący wzrost liczby projektów realizowanych w roku 2012 – w sumie zrealizowano ponad 40
projektów,

-  znaczący  rozwój  działalności  w  zakresie  szkoleń  z  pierwszej  pomocy.  Wzrost  liczby
przeszkolonych osób o ponad 100% (w roku 2011 - 2 616 osób, w roku 2012 - 6 239 osoby).
Doposażenie biura i oddziałów rejonowych w sprzęt do prowadzenia szkoleń z PP (7 nowych
fantomów, 3 AED,  4 apteczki PP, 2 zestawy do pozoracji ran (mały i duży),
 
-  wzrost  liczby  osób  objętych  pomocą  bezpośrednią.  Zarząd  MOO  PCK  przyjął  uchwałę  
w sprawie zasad prowadzenia pomocy bezpośredniej porządkując tym samym trudny obszar
korzystania z używanej odzieży, paczek żywnościowych i zapomóg przez osoby potrzebujące,
w tym także pracowników,

- uporządkowano kwestie dot. grup ratownictwa PCK. Dokonano formalnej likwidacji GR Olkusz
(faktycznie grupa nie prowadziła działań od 2011 roku). Sprzęt będący w wyposażeniu grupy
Olkusz został decyzją ZG podzielony pomiędzy istniejące grupy w Krakowie i Krynicy. Powołano
formalnie  Koordynatora  Ratownictwa  w osobie Romana Gurgula.  Grupa Krynicka pozyskała
nową siedzibę, trwają starania o pozyskanie sponsorów i zakup samochodu. Grupa Krakowska
po  trudnym  okresie  reorganizacji  wybrała  nowe  władze  i  rozpoczyna  okres  reorganizacji
wewnętrznej. Podpisano porozumienie z Państwową Strażą Pożarną dot. wspólnych szkoleń.

- świadoma polityka rozwoju Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej
(wykonanie  niezbędnych  remontów,  dostosowań,  przygotowanie  do  uporządkowania
gospodarki  wodno-ściekowej,  koncepcja  rozwoju  ośrodka  dedykowanego  młodzieży  
i seniorom).
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