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Sprawozdanie 

z działalności Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego PCK w Krakowie 
za rok 2014 

 
Podstawą do sporządzenia sprawozdania z działalności Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża były sporządzone sprawozdania z oddziałów rejonowych PCK, delegatur PCK i biura 
Zarządu Okręgowego PCK.  
 
 
 
Dane organizacyjne: 
 
 
Zjazd Małopolskiego Oddziału Okręgowego odbył jedno posiedzenie w dniu 7 czerwca 2014 r. Zjazd 
przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Małopolskiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2013, sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
oraz udzielił absolutorium Zarządowi Okręgowemu za rok 2013. 
 
Zarząd Małopolskiego  Oddziału Okręgowego PCK w 2014 roku odbył 7 protokołowanych zebrań  
w trakcie których podjęto 29 uchwał oraz szereg decyzji i postanowień w sprawach ważnych dla 
funkcjonowania PCK na terenie województwa małopolskiego. Na posiedzeniach Zarządu omawiana była 
sytuacja finansowa całego oddziału, omawiano bieżące sprawy dotyczące honorowego krwiodawstwa, 
młodzieżowe, pomocy socjalnej, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, prawa humanitarnego,  
działalności opiekuńczej, funkcjonowania Zakładu Usług Medyczno-Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka 
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej. 
 
Komisja Rewizyjna Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK regularnie odbywała  posiedzenia,  na 
których omawiano zagadnienia dotyczące funkcjonowania okręgowych struktur; opracowano roczny 
plan pracy; sporządzono analizę do rocznego sprawozdania MOO PCK oraz omawiano tematy związane  
z prowadzonymi przez Komisje kontrolami. Członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach zarządu 
oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Oddziały Rejonowe PCK i Oddział Okręgowy PCK. 

 

 
W okresie  sprawozdawczym na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża funkcjonowało:  
 
10 Oddziałów Rejonowych PCK (Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Kraków,  Nowy Sącz, Oświęcim, 
Tarnów dla Powiatu Grodzkiego, Tarnów dla Powiatu Ziemskiego, Wieliczka) 

 

3 Delegatury PCK w: Miechowie, Krakowie dla Powiatu Krakowskiego i Wadowicach 

 

W strukturach organizacyjnych Oddziału Okręgowego  działało 247 jednostek podstawowych 
zrzeszających 5735 członków Polskiego Czerwonego Krzyża  jak niżej: 
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1. 
Bochnia     5 105 1 22   6 127 

2. 
Brzesko     1 10 1 24     2 34 

3. 
Chrzanów 1 40 3 102 29 388   33 530 

4. 
Gorlice 1 39 5 233 1 18     7 290 

5. 
Kraków   2 22 34 995 21 554 1 18 58 1589 

6. 

Miechów 
Delegatura                 0 0 

7. 
Nowy Sącz 1 12 6 62 24 260   31 334 

8. 
Oświęcim     3 54         3 54 

9. 

Pow. 
Krakowski 
Delegatura 

    1 39         1 39 

10
. 

Tarnów 
Grodzki 

1 19 15 472 9 202   25 693 

11
. 

Tarnów 
Ziemski 

1 14 13 302 29 546   43 862 

12
. 

Wieliczka 
1 10 4 42 4 87   9 139 

13
. 

Wadowice 
Delegatura 1 22 7 158 13 443     21 623 

14
. 

Biuro MOO 
PCK  w tym 
powiat 
olkuski, 
myślenicki 

  79 4 101 4 241     8 421 

RAZEM 2014r. 9 257 101 2675 136 2785 1 18 247 5735 

 Rok 2013 7 125 105 2841 153 2850 2 33 267 5849 

 
Porównani
e 2 132 -4 -166 -17 -65 -1 -15 -20 -114 
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 
Obszar priorytetowy 1 
Przygotowanie do działania w udzielaniu pomocy poszkodowanym w razie klęsk, katastrof i 
wypadków. 
       
RATOWNICTWO: 
W roku 2014 roku w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK działały przy 2 Grupy  Ratownictwa PCK: 
„Kraków” przy Oddziale Rejonowym w Krakowie i  „Krynica” przy Oddziale Rejonowym w Nowym Sączu.  
Grupy realizowały ustalony wcześniej program. Były to najczęściej zabezpieczenia medyczne  imprez 
masowych i plenerowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, pokazy w szkołach, 
przedszkolach, w miejscach publicznych. Ogółem grupy uczestniczyły w 54 zabezpieczeniach,  
Członkowie GR PCK „Kraków” podnosili swoje kwalifikacje z zakresu ratownictwa na kursach i 
szkoleniach specjalistycznych oraz biorąc udział w ćwiczeniach, manewrach i zawodach wewnętrznych 
Grupy i Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do którego są wpisane obie grupy. Grupy 
współpracowały miedzy innymi z  Państwową i Ochotnicza Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją oraz z 
innymi grupami ratownictwa będącymi w Systemie Ratownictwa PCK. Środki na działalność Grupy, 
pozyskują od sponsorów, darczyńców, zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego i 
działalności gospodarczej. Grupa Ratownictwa PCK „Kraków”  realizowała dwa projekty na zlecenie 
Gminy Miejskiej Kraków: 
1. Utrzymanie i wzrost potencjału ratowniczego Grupy Ratownictwa PCK Kraków -  kwota dotacji 29 
112,11 zł. 
2. Wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec przez Grupę 
Ratownictwa PCK Kraków – kwota dotacji 5 160,18 zł. 
 
Działania realizowane przez Grupę Ratownictwa PCK „Krynica”: 
Wpisanie GR PCK do jednostek współpracujących z systemem PRM, Dzień Dziecka na Jaworzynie 

Krynickiej, szkolenie Ratowników GR w zakresie KPP z OSP Łukowica, szkolenie ogólnoratownicze z 

Grupą Krynicką GOPR w Wysowej, zabezpieczenie Medyczne Maratonu Pieszego Rytro-Słowacja, 

unifikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Ratowników GR Krynica, pokazy pierwszej pomocy dla 

mieszkańców Krynicy, szkolenie PP dla pracowników Ośrodka Wolontariatu w Krynicy. 

Dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania grup Małopolski Oddział Okręgowy PCK udostępniał 
zasoby magazynu interwencyjnego, w którym gromadzone są środki niezbędne do użycia przy 
wystąpieniu klęsk żywiołowych (namioty, lóżka typu kanadyjka) oraz samochody służbowe karetkę 
sanitarną i Volkswagen Caravelle oraz przyczepę samochodową wyposażaną w namiot, koce, gumowce, 
dresy, łóżka polowe, agregat prądotwórczy.  
 
GR PCK „Krynica”  uchwałą nr 22/07/2014 z dnia 20.07.2014 Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w 
Nowym Sączu została rozwiązana. Zasoby rzeczowe Grupy rozdysponowane zostały dla GR PCK 
„Kraków” i częściowo do Zarządu Głównego PCK.  
 

PIERWSZA POMOC 
Zadania z zakresu prowadzenia szkoleń udzielania pierwszej pomocy realizowane były w oparciu  o 
podpisane umowy na realizacje zadań zleconych  z organami administracji rządowej  i samorządowej 
oraz prowadzonej działalności gospodarczej.  Działaniami objęte były osoby dorosłe, a także środowiska 
dziecięco – młodzieżowe. W 2014 r. przeprowadzono 76 kursów, przeszkolono 1148 osób. W 
porównaniu do roku 2013 zwiększyła się liczba kursów o 15 a liczba osób przeszkolonych o 428. 
Realizowane były również inne formy zajęć: warsztaty, pokazy czy zajęcia w ramach programów PCK 
„Ratowniczek” , „Super Wiewiórka „. Liczba zajęć 123, liczba uczestników 5095. W Okręgu Małopolskim, 
szkolenia i pokazy prowadziło 15 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK z 26 posiadających uprawnienia 
Instruktora Pierwszej Pomocy PCK. Okręg i rejony dysponowały pomocami dydaktycznymi do 
prowadzenia kursów pierwszej pomocy: 
- fantomami typu „dorosły”  18  szt., 
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- fantomami typu „dziecko”    4  szt., 
- „AED”  6  szt., 
- laptopy  7  szt., 
- rzutniki multimedialne 7 szt. 
Nabytą na kursach wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych Okręgu Małopolskiego sprawdzała, uczestnicząc w Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach XII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża.  W roku sprawozdawczym w Rejonowych i Strefowych Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK udział wzięło 61 zespołów. Zdobywcy pierwszych miejsc Rejonowych i Strefowych 
Mistrzostw uczestniczyli w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK (spośród 13 zespołów, 
najlepszy okazał się zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach, który reprezentował 
Małopolskę w etapie centralnym XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi, gdzie 
zdobył 6. miejsce).  W Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zarówno rejonowych, strefowych i okręgowych 
zaznaczał się czynny udział Grupy Ratownictwa PCK „Kraków”.  Umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 
sprawdzały również szkoły podstawowe i gimnazjalne. Dla tej grupy wiekowej Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy zorganizował Oddział Rejonowy w Krakowie , Wieliczce oraz Delegatura PCK dla Powiatu 
Krakowskiego.   
Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego został zaproszony do zorganizowania 
pierwszych Mistrzostw Pierwszej Pomocy na terenie Grupy Azoty S.A w Tarnowie wśród pracowników 
istniejących tam spółek. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem władz Grupy Azoty i będą 
kontynuowane w 2015 r.. 
Oddziały Rejonowe PCK w Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego, 
Wieliczce oraz Delegatura PCK dla Powiatu Krakowskiego realizowały projekty, które w swoich treściach 
zawierały naukę pierwszej pomocy. 
 

 
Obszar priorytetowy 2 
Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym. 
  
W tym obszarze Małopolski Oddział Okręgowy PCK realizował działalność opiekuńczą nad chorym w 
domu na podstawie podpisanych umów z jednostkami samorządów terytorialnych w  ramach wygranych 
konkursów, przetargów, dotacji oraz działalności gospodarczej. Zadanie realizowane było przez Oddziały 
Rejonowe PCK: w Bochni, Chrzanowie, Nowym Sączu, Wieliczce oraz Delegaturę PCK w Miechowie i 
biuro MOO PCK. 
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA 

Punkty Opieki PCK 

Liczba    
punktów    
opieki 

Liczba 
podopiecznych 

Ilość 
sióstr/opiekunek 
świadczących 
usługi w ciągu 
roku 

Wysokość 
otrzymanych 

środków w 2014 r. 
(zł) 

Bochnia 1 9 2 56 160,00 

Chrzanów 4 155 23 
631 391,20 

 

Miechów 1 57 11 190 000,00 

Nowy Sącz 2 99 52 
1 220 800,00 

 

Wieliczka 1 99 29 433 429,00 

Biuro MOO - specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

1 47 35 261 765,00 

Biuro MOO - Punkt Opieki "Nowa 
Huta" 

1 346 108 4 078 176,00 
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Biuro MOO - Punkt Opieki 
"Podgórze" 

1 653 191 

 
Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 12 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu. Opieką 
objęto 1465 chorych. Bezpośrednio usługi realizowało 451 opiekunek PCK. Odział Okręgowy PCK 
przeprowadził dla wszystkich opiekunek szkolenia BHP, pierwszej pomocy oraz doszkalał z zakresu 
zagadnień wskazanych w podpisanych umowach z ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami 
samorządu terytorialnego. Szkolenia prowadzone były przez pracowników Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK: dyplomowane pielęgniarki, instruktorów PP PCK, inspektora BHP. Dodatkowa dla 
beneficjentów specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z 
upośledzeniem umysłowym i fizycznym oraz  osób świadczących usługi opiekuńcze MOO PCK realizował 
projekty : 
- „Kolorowe marzenia” Program dla dzieci niepełnosprawnych obejmował edukacje kulturalną oraz 
plastyczną i muzyczną oraz integrował środowisko. Finansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa. 
Kwota dotacji 3 550,00 zł. 
- "Turnusy opiekuńcze dla osób starszych, chorych i wymagających stałej opieki" ze środków 
Województwa Małopolskiego. Kwota dotacji 10 107,20 zł. Dla 14 osób, Turnus zrealizowany został w 
OSR PCK w Mszanie Dolnej. 
 
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. Realizowany był  na podstawie programu pn „Centrum 
Aktywności Społecznej i edukacji Seniorów CASE 60+” ze środków Województwa Małopolskiego w 
kwocie 19 690,63 zł. Cele projektu: poprawa  aktywności społecznej osób starszych poprzez wzrost 
kompetencji w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej 
został osiągnięty poprzez szkolenia i zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, dietetyki, samoobrony oraz zajęć rekreacyjnych (kijki) i integracyjnych z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. W projekcie uczestniczyło 44 seniorów.   
W okresie od 01.02.2014-30.06.2014 realizowany był  ze środków Województwa Małopolskiego projekt 
„Spieszmy się pomagać”. W programie uczestniczyło 79 wolontariuszy ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych oraz 45 seniorów. Temat przewodni projektu „Promocja idei wolontariatu na rzecz 
osób starszych”.  
Realizowany był również projekt  współfinansowany ze środków Stowarzyszenia Partnerstwo dla 
Bezpieczeństwa Drogowego w ramach Funduszy Małych Grantów pn „(Nie)bezpieczny senior na 
drodze”.  W ramach zajęć przeprowadzono 7 spotkań w których uczestniczyło łącznie 84 seniorów 
Realizowane były następujące bloki tematyczne:  
-   Szkolenie z pierwszej pomocy – (5 h) prowadzone przez instruktorów Pierwszej Pomocy PCK;  
- Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym – piesi (2 h) prowadzone przez policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego. Swoją tematyką obejmowały następujące zagadnienia: statystyka zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych w tym osób starszych, zagrożenia związane z ruchem drogowym na jakie 
narażeni są piesi, błędy jakie najczęściej na drodze popełniają piesi, wskazówki i porady jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze w tym zachęcanie do noszenia odblasków.  
 - Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kierowcy (1h). Prowadzone przez instruktora nauki 
jazdy. Miały na celu przypomnienie seniorom podstawowych zasada bezpiecznego poruszania się w 
ruchu samochodowym, najważniejsze znaki i najnowsze przepisy ruchu drogowego.  
Zajęcia realizowane były przy współpracy OR PCK w Bochni, Gorlicach, Nowym Sączu, Wieliczce oraz 
Delegatury PCK dla Powiatu Krakowskiego. 
 
Pomoc socjalna 
Ogólna liczba osób objętych pomocą: 2474 ; ogólna kwota udzielonej pomocy:  125 482,12 zł.                         
W stosunku do 2013 roku: wzrosła liczba osób objętych pomocą o 1083 oraz kwota udzielonej pomocy o 
23 981,35 zł. Środki na realizację zadania pochodziły ze zbiórek publicznych w ramach realizowanych 
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akcji pomocowych "Wielkanoc z PCK",  "Gorączka złota", "Czerwonokrzyska gwiazdka", „Dzień walki z 
głodem”, "Pomagamy potrzebującym - bądź z nami" darowizn rzeczowych i finansowych , odpisu 1% 
oraz przeprowadzonych zbiórek publicznych w ramach ogólnopolskich akcji PCK „Godne dzieciństwo”  w 
sklepach Teslo. Po raz pierwszy podjęto współprace z siecią sklepów „Stokrotka”.  Zadanie realizowały 
zarówno oddziały rejonowe, delegatury oraz biuro MOO PCK przy czynnym udziale członków Klubów 
HDK PCK, SK PCK, Grupy SIM Kraków, wolontariuszy OHP i pracowników. Liczbowe określenie działań 
przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 
Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie: 

Oddział Rejonowy PCK 

ogólna 
liczba 
osób 

objętych 
pomocą: 

paczek 
żywnościowych

odzieży 
zapomóg 

pieniężnych 

innego 
rodzaju 
pomocy 

(wyprawki 
szkolne, 
środki 

sanitarno-
higieniczne, 

gorące 
posiłki) 

ogólna kwota 
pomocy  (zł) 

Bochnia 
50 5 20 4 21 3 373,00 

Chrzanów 
383 129     254 5 084,36 

Kraków   
1186 646 446 4 90 80 220,52 

Nowy Sącz 
128 112     16 3 615,00 

Tarnów Grodzki 
78 66     12 6 929,30  

Tarnów Ziemski 
60 55 2 2 1 5 488,00 

Wieliczka 
124 76 26   22 3 442,00 

MOO biuro 
465 71 374   20 24 259,24 

razem 
2474 1160 868 10 436 125 482,12 

Liczba osób, którym udzielono pomocy (z podziałem na grupy): 
    - niepełnosprawnych 242, 
    - w wieku emerytalnym 102, 
    - niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych 330, 
    - bezdomnych 143, 
    - ofiar przemocy 10, 
    - bezrobotnych 90, 
    - ubogich 1361, 
    - wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin 28., 
    - osób samotnie wychowujących dzieci 36, 
- dzieci i młodzieży 345, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 
 
Obszar priorytetowy 3 
Promowanie zasad zdrowego stylu życia. 
Działalność w zakresie promowania zdrowego stylu życia prowadzona była w oparciu o inicjatywy 
Oddziałów Rejonowych PCK głównie dla dzieci i młodzieży skupionej wokół Szkolnych Kół Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz poprzez realizowane projekty kierowane do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 
Dzięki realizowanym projektom wzrosła liczba akcji i ich uczestników wśród osób dorosłych.   
Główna tematyka akcji oświatowo-zdrowotnych to: 
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Promowanie bezpiecznych postaw i zachowań – ,,Bezpieczne zabawy na śniegu,,  ,,Jak można aktywnie i 
bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji” (szkolenia, pogadanki i prelekcje). Konkurs plastyczny „Baw 
się i bądź bezpieczny”. „Bezpieczeństwo na drodze podczas wakacji” Szkolenia, pokazy z udzielania 
pierwszej pomocy. Konkurs wiedzy o honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy - drużynowy 
konkurs (test wyboru) dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pogadanki i prelekcje z zakresu 
ekologii. 
Profilaktyka uzależnień: pogadanki, prelekcje nt. substancji psychoaktywnych, zagrożeń płynących z 
Internetu. Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień.  
Propagowanie zasad prawidłowego żywienia: prelekcje, wystawy, pogadanki -„Pij mleko- będziesz 
wielki”, „Zdrowe żywienie”. „Recepta na zdrowie”. Warsztaty kulinarne, spotkania z dietetykiem. 
choroby układy pokarmowego,. „Mleko i owoce w szkole”, „II  śniadanie dla kolegi” 
Ochrona zdrowia:  
Projekt „Z profilaktyką na TY! – edukacyjny program profilaktyki chorób nowotworowych wśród 
mieszkańców powiatu krakowskiego” w tym: 
pogadanki dla uczennic ponadgimaznjlnych z powiatu krakowskiego w dwóch modułach: moduł 1. 
Uczennice klas pierwszych – pierwsza wizyta u ginekologa i profilaktyka raka szyjki macicy; moduł 2. 
Uczennice klas drugich – profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi w tym samobadanie piersi; w 
sumie 31 godzin (jednostek dydaktycznych) dla 568 osób. 
pogadanki dla uczniów szkół ponadgimaznjlnych z powiatu krakowskiego z zakresu profilaktyki i 
wczesnego wykrywania raka jądra, chorób przenoszonych drogą płciową, masturbacji i bezpłodności, w 
sumie zrealizowano 13 godzin (jednostek dydaktycznych) dla 224 osób. 
profilaktyczne spotkania w terenie dla mieszkanek z 2 gmin z powiatu krakowskiego,  
w spotkaniach brał udział lekarz (epidemiologia i diagnostyka kobiecych chorób nowotworowych), 
pielęgniarka (nauka samobadania piersi) oraz dietetyk który robił tzw. analizę składu ciała czyli badał 
procent tkanki tłuszczowej, metabolizm, poziom nawodnienia organizmu, wskaźnik tłuszczu 
brzusznego, masa kości.  W sumie zorganizowano 2 spotkania dla 30 kobiet w wieku 25-70 lat. 
Konkursy:  Udział wzięło 18 dzieci z 6 szkół. 

Ponadto bezpłatne badania pomiaru poziomu cukru, ciśnienia tętniczego i słuchu podczas 
organizowanych licznych pikników (Gorlice, Bochni, Tarnów, Kraków) 

Akcje oświatowo - zdrowotne zorganizowane na terenie okręgu dla poszczególnych grup wiekowych: 

Szkoły  
podstawowe 

Szkoły  
gimnazjalne 

Szkoły ponad-
gimnazjalne 

Szkoły razem Osoby  dorosłe 

 Rodzaj akcji 
liczba 
akcji 

liczba 
uczestnikó

w 

liczba 
akcji 

liczba 
uczestnikó

w 

liczba 
akcji 

liczba       
uczestnikó

w 

liczba 
akcji 

liczba  
uczestnik

ów 

liczba 
akcji 

liczba 
uczestnikó

w 

konkursy 123 2927 45 808 12 395 180 4130 5 200 

szkolenia 62 2248 27 1516 11 413 100 4177 55 319 

pogadanki, 
prelekcje 

299 7917 128 4557 97 4821 524 17295 40 1218 

Inne, jakie? 
(wystawy, 
gazetki, pikniki) 

110 1369 64 1441 21 2206 195 5016 8 921 

W porównaniu do 2013 wzrosła liczby akcji ogółem o 81,  a liczba uczestników o 1562 osób. 
 
Największe 3 akcje promujące zdrowie zorganizowane na terenie okręgu to: 

 Liczba 
 uczestniczących Lp.  Rodzaj akcji  Tematyka / nazwa programu 

Środowisko 
 

placówek osób 
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1 
 

Program 
profilaktyczny 

Z profilarką na TY!! – edukacyjny 
program profilaktyki chorób 
nowotworowych wśród 
mieszkańców powiatu 
krakowskiego” 

Szkoły 
ponadgimanzjlne, 
pilotaż w szkole 
gimnazjalnej 

9 792 

 
2 

pogadanki, 
pokazy, konkursy 

Propagowanie zdrowego stylu życia 
bez nałogów. „Żyj Zdrowo” 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Colping i PSSE w Bochni podczas 
pikniku rodzinnego. 

Mieszkańcy Bochni 
,młodzież szkolna i 

pozaszkolna 

10 1000 

 
3 

prelekcja 

Zasady udzielania pp. 
Bezpieczeństwo na drodze podczas 
wakacji  

Szkoły podstawowe 
i przedszkola w 

Krakowie 
21 1750 

 
W ramach promocji zdrowia w Małopolsce przeprowadzono Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia 
Polskiego Czerwonego Krzyża w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i okręgowym dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   
 

etap szkolny etap rejonowy etap okręgowy 
 ilość 

szkół 
liczba 

uczestników 
ilość 
szkół 

liczba 
uczestników 

ilość 
szkół 

liczba 
uczestników 

szkoły gimnazjalne 34 544 30 36 9 9 
szkoły 
ponadgimnazjalne 

39 1003 32 41 7 7 

razem 73 1547 62 77 16 16 

 
W stosunku do roku 2013 wzrosła liczba uczestników etapu szkolnego o 564 uczniów .  
Przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, uczeń z Chrzanowa Konrad Bardecki zajął II 
miejsce w etapie ogólnopolskim. 
 
Promowanie honorowego krwiodawstwa. 
 
Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest 
zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to 
realizowane jest m.in. za pośrednictwem Klubów HDK PCK. To właśnie honorowi dawcy krwi zrzeszeni w 
Klubach HDK są najbardziej ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w 
realizacji wszystkich statutowych zadań PCK. Wciąż przybywa nowych, młodych dawców, chcących 
bezinteresownie wspierać innych w potrzebie. Zasadniczą grupę stanowią jednak krwiodawcy, którzy 
oddali wiele litrów tego bezcennego leku. W 2014 r. działało 101 Klubów HDK PCK zrzeszających 2675 
członków PCK i ponad 8 000 wolontariuszy, którzy oddali 41 366,100 litrów krwi. W ramach działań 
promocyjnych na terenie całego okręgu podejmowano szereg inicjatyw. Zorganizowano 219 rożnego 
rodzaju imprez i akcji z poborem krwi.  

Działania w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa uwidaczniają się szczególnie 
realizowanych akcjach:  

1. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” Bardzo widoczne działania w tym zakresie to zakończona w 2014 
r. IX edycja KONKURSU „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Podsumowanie odbyło się w miesiącu lutym 
2015 r. w Auli Akademii Muzycznej Kraków. Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie 
Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", odbywa się corocznie od 2006 roku. Celem programu jest poprawa 
zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz 
społeczności lokalnych. W IX edycji programu małopolscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i 
Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskali rekordową ilość krwi bo aż 1354,938 litrów. 
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W IX edycji programu wzięło udział 989 strażaków i osób przez nich zachęconych, którzy oddali łącznie 
około 1355 litrów krwi. W kategorii strażaków z Państwowej Straży Pożarnej I miejsce zajęła jednostka z 
Brzeska (265,500 litrów krwi).  
Wśród ochotników najaktywniejszą jednostką była OSP Zakrzów (268,050 litrów krwi). 
27 lutego w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przy ul. 
Mokotowskiej 14 odbyła się Uroczystość podsumowania IX edycji Programu "Strażacy w honorowym 
Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". W rankingu ogólnopolskim małopolskie jednostki 
Straży Pożarnej uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach: 

W kategorii I - Najaktywniejsza Jednostka PSP: I miejsce - Komenda Powiatowa PSP w Brzesku, 

W kategorii II - Najaktywniejsza Jednostka OSP: II miejsce - OSP Zakrzów 

W kategorii III - Najaktywniejsza JRG: II miejsce - JRG PSP Krynica Zdrój, 
 
W kategorii IV - Najaktywniejszy Strażak Indywidualny: III miejsce, Pani Bernadeta Knapik, OSP Zakrzów 
 
2. 2.KrwioBIEG Kraków. na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. Została wytyczona po Wawelem, 
wzdłuż Wisły trasa, która miała 10  km. Pobiegło ponad 300 biegaczy. Najliczniejszą grupę, stanowili 
krwiodawcy zrzeszeni w Klubach HDK PCK. Imprezą towarzyszącą był rodzinny piknik na z punktami 
cateringowymi, występami i atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci oraz otwarta akcja poboru krwi. 

4. Bardzo ważnym działaniem jest propagowanie Honorowego Dawstwa Krwi wśród najmłodszych 
dorosłych, a więc szkołach średnich. Taką okazją jest turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”.  
W ramach tej akcji młodzi ludzie mają okazję po raz pierwszy oddać krew, co w wielu z nich będzie 
kontynuować przez lata. Uczniowie 47 szkół ponadgimnazjalnych i studenci 6 uczelni wyższych, 
uczestniczący w X Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” na terenie woj. małopolskiego w okresie od 
01.09.2013 r. do 31.06.2015 r. oddali łącznie 3 121,450 litrów krwi w tym: uczniowie 1 889,200 litrów a 
studenci 1 232,00 litrów krwi. podsumowanie XI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych 
i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie odbyło się 30 września 2014 r. w 
Krakowie. 

 4. ”Zbieramy krew dla Polski” oraz „Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych  Dawców Krwi”  
W miesiącu sierpniu po raz siódmy zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa przed sklepami 

Intermarche  pn. ”Zbieramy krew dla Polski”. Pobrano ponad 81 100,300 krwi od 225 dawców. 
Poborom krwi w miastach towarzyszyły dodatkowe atrakcje: pokazy udzielania pierwszej pomocy, 
pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi. Tabela wyników: 

LP Miasto data akcji    

liczba  
dawców 
zarejestro
wanych 

liczba  
dawców 
ogółem 

ilość  
pozyskanej 
krwi w litrach 

1. 
Miechów 10 lipca 27 17 7,650 

2. 
Trzebinia 11 lipca 15 13 5,750 

3. 
Libiąż 18 lipca  34 26 11,250 

4. 
Brzesko 1 sierpnia 

53 
38 17,100 

5. 
Brzeszcze 2 sierpnia 

20 
12 

5,400 
6. 

Krynica Zdrój 5 sierpnia 
29 

18 
8,100 
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Oprócz działań związanych z ratowaniem człowieka a więc działania dla ciała PCK, krwiodawcy włączają 
się również w działania dla ducha. W miesiącu lipcu 800 krwiodawców wzięło udział  
w VIII Ogólnopolskiej pielgrzymce honorowych dawców krwi do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, gdzie w akcji oddawania krwi wzięło udział 101 krwiodawców oddając 45 litrów krwi. 
Akcja krwiodawstwa była współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.  
 

5.   KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa. 

Odbywająca się na terenie krakowskich uczelni wyższych akcja pozwoliła na zebranie ponad 552,750 
litrów krwi. W akcji wzięło udział 1276 studentów z Uniwersytetu Papieskiego, Ekonomicznego, 
Jagiellońskiego, Pedagogicznego i Rolniczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, Muzycznej, Ignatianum, 
Sztuk Pięknych, Wychowania Fizycznego oraz Politechniki Krakowskiej.  
 
Małopolska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Krakowie uznając, że honorowe 
dawstwo krwi jest szczególnie szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia 
i życia drugiego człowieka w roku 2014 wyróżniła 8 honorowych dawców krwi „Wpisem do Księgi 
Honorowych Dawców Krwi PCK Zasłużonych dla województwa małopolskiego”. 
 
Za sługi na rzecz rozwoju krwiodawstwa nadano  wyróżnienia i odznaczenia : 

• Wyróżnienie „Kryształowe Serce” otrzymało 6 osób, 

• Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymało 17 osób, 

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała 1 osoba, 

• Złotym Krzyżem Zasługi zostało odznaczonych 4osóby,  

• Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono 5 osób,  

• Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 9 osób.  
 
 
2261 krwiodawcom nadano tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” w tym:  

• Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 5000 ml  kobiety / 6000 ml KP 
mężczyźni/ nadano 1340 honorowym dawcom krwi 

• Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 1000 ml  kobiety / 12000 ml KP 
mężczyźni/ nadano 484 honorowym dawcom krwi 

• Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 15000 ml  kobiety / 6000 ml KP 
mężczyźni/ nadano 737 honorowym dawcom krwi 

  
Oddziały Rejonowe PCK i biuro MOO PCK  realizowały projekty, które w swoich treściach zawierały 
promocje honorowego krwiodawstwa. 
 
Obszar priorytetowy 4 
Upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania 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. MOO PCK współpracuje w tym zakresie z: Zakładem Prawa 

7. 
Andrychów 6  sierpnia 

84 
78 35,100 

8. 
Nowy Sącz 6 września 

34 
23 9,950 

Ogółem: 296 225 100,300 
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Międzynarodowego Publicznego a także Ośrodkiem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw 
Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedrą Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej 
Akademii im. Frycza Modrzewskiego 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. 
Zespół zainicjował i zrealizował 2 duże projekty: 
1. X edycję Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym im. prof. Andrzeja 

Pankowicza. Udział wzięły 142 osoby z 22 szkół w tym: 3 szkoły  gimnazjalne (21 osób) i 19 szkół 
ponadgimnazjalnych (121 osób). Konkurs trwał w terminie: 24 marca-31 maja 2014 r. i składał się z 
dwóch etapów: I etap – test z pytaniami zamkniętymi, otwartymi i kazusami oraz II etap – warsztaty.  

 
Ponadto na terenie  okręgu w 20 szkołach realizowany  był  program „Odkrywamy prawo humanitarne”. 
Oddziały Rejonowe PCK działania z zakresu MPH realizują poprzez jednostki podstawowe PCK 
organizując liczne pogadanki i prelekcje oraz inne formy . Największymi akcjami w tym zakresie w 2014 
roku były:  
 

Nazwa akcji 
Temat akcji 
i czas akcji 

Audytorium 
(dla kogo?) 

Szacowana 
liczba odbiorców

Finansowana 
przez 

Pomysłodawca 
/organizator 

X edycja  
konkursu  
wiedzy o mph 

24 marca- 
31 maja 2014 r. 

Uczniowie 
szkół 
gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

142 osoby 
z 22 szkół 

Środki  
własne,  
środki  
publiczne 

MOO PCK: Zespół  
ds. Upowszechniania 
MPH 

Przemarsz 
młodzieży 

Promocja ruchu 
MCK i PCK (maj) 

Mieszkańcy 
Tarnowa i 
powiatu  

430 środki własne 

 OR PCK w Tarnowie 
dla Powiatu 
Grodzkiego i 
Ziemskiego 

Pogadanka 

Normy prawa  
międzynarodowego  
mające 
zastosowanie 
 na całym świecie  
w czasie pokoju oraz  
wojny 

uczniowie X LO 
ZSPS 
w Krakowie 

150 bezkosztowo 
Wiceprezes ZOR PCK 
w Krakowie 

 
Obszar priorytetowy 5  
Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego Czerwonego 
Krzyża  w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych 
 
W tym obszarze działania zadania wyznaczone do realizacji, Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża realizował poprzez swoje struktury organizacyjne. W roku 2014 na terenie 
Małopolski  funkcjonowało: 

− 10 Oddziałów Rejonowych PCK w: Bochni, Brzesku, Chrzanowie Gorlicach,    
            Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego i  
            Powiatu Ziemskiego, Wieliczce  

−   3      Delegatury  MOO PCK w :  Wadowicach, Miechowie i Powiecie Krakowskim  
oraz działały 

� koła zakładowe i środowiskowe:  9, członków: 257,   

� koła i grupy zrzeszające młodzież: 

 Liczba  
kół/grup 

Liczba  
członków PCK

Liczba  
wolontariuszy 
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grupy SIM PCK 1 13 36 
szkoły podstawowe 64 1314 515 
gimnazja 29 519 360 
szkoły ponadgimnazjalne 32 594 282 
zespoły szkół 8 175 65 
szkoły wyższe i pomaturalne 2 170 72 
razem 136 2785 1330 

 

− Kluby Wiewiórka PCK  

 

                           l i c z b a 

        klubów         członków 

 szkoły 29 1202 

 przedszkola 11 647 

razem 40 1849 
 
 
 Głównym celem statutowym Polskiego Czerwonego Krzyża jest rozwijanie działalności wśród dzieci i 
młodzieży poprzez ich edukację w duchu humanitaryzmu. Podejmowane działania zachęcają do 
aktywności dzieci i młodzież. 
W tym roku kontynuowano realizację programów edukacyjnych:  

− „Ratowniczek” – nauka pierwszej pomocy w klasach I i II oraz III i IV szkół podstawowych. Programem 
objęto 200 dzieci w 3 placówkach. 

− „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dot. higieny jamy ustnej i zębów dla dzieci w wieku 6-12 lat . 

Realizowany był w 57 placówkach . Programem objęto 5 053 dzieci. 
Małopolski Oddział Okręgowy PCK we współpracy z Lubelskim i Podkarpackim Oddziałem Okręgowym 
PCK oraz w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krakowie oraz Rzeszowie realizuje pilotażowy 
program „Wzrastanie”. Zadanie polega na zwiększeniu zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność 
wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych. Celem projektu jest  rozwój wolontariatu w Polskim 
Czerwonym Krzyżu, ale rezultaty projektu m.in. opracowania dot. pracy z uczniami metodą projektową, 
jak organizował koła wolontariatu w szkołach będą miały charakter uniwersalny i będą mogły być 
wykorzystane przez inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze m.in. 
pomocy społecznej. Cele zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla opiekunów szkolnych kół 
wolontariatu, opracowanie podręcznika dla nauczycieli, publikację portalu społecznościowego dla 
wolontariuszy, realizację programu wolontariatu międzypokoleniowego. W 2014 roku w ramach 
realizacji zadania opracowano treść podręcznika dla nauczycieli, przeprowadzono inwentaryzację 
szkolnych kół PCK oraz przygotowano projekt portalu internetowego. Projekt będzie kontynuowany w 
latach 2015-2016. 
Młodzież zrzeszona w Polskim Czernym krzyża czynnie uczestniczy we wszystkich akcja organizowanych 
przez Oddziały Rejonowe PCK na terenie okręgu oraz uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach.  Bardzo 
prężnie działa jedyna w Małopolsce Grupa Społecznych Instruktorów PCK przy Oddziale Rejonowym PCK 
w Krakowie. 
 
Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadził działalność gospodarczą przez: 
 
Zakład Usług Medyczno – Rehabilitacyjnych Małopolskiego Oddziału Okręgowego  PCK   
ZUMR działa na podstawie podpisanych  kontraktów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Struktura organizacyjna: 

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
2. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 
3. Hospicjum Domowe 
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Do Zakładu Opiekuńczo - leczniczego przyjmowano pacjentów z rozpoznaniem choroby przewlekłej, 
wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie skali Bartela uzyskiwali 40 
punktów lub mniej. Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, 
rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych i pacjentów, którzy przebyli 
leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego 
leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze 
względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, 
konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni 
przebywać w zakładzie opiekuńczym.  ZOL dysponował 42 łóżkami, opieką objął 107 pacjentów. 
Pielęgniarska opieka długoterminowa objęła opieką 56 pacjentów przewlekle chorych przebywających 
w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na 
istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej 
w warunkach domowych. Do opieki długoterminowej domowej kwalifikowani byli pacjenci przewlekle 
chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby 
psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie skalą Barthela uzyskali od 0 do 
40 punktów 
Hospicjum Domowe. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka 
nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące 
choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich 
uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Opieka objęto 60 pacjentów. 
 
Zakład zatrudnił w 2014 roku wykwalifikowany personel – 3 lekarzy (w tym ordynator) 35 pielęgniarek, 7 
fizjoterapeutów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę, 1 psychologa, 1 masażystę 
 
ZUMR MOO PCK poprzez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z 
Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który udziela wsparcia finansowego jak również przekazuje sprzęt 
medyczny.  
 
 
Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny PCK w  Mszanie Dolnej    
Ośrodek Szkoleniowo–Rehabilitacyjny PCK, 34-730 Mszana Dolna ul. Leśna 54A od stycznia 2008 do 31 
grudnia 2014 roku działał jako jednostka samodzielna pod względem finansowym. Realizował zadania 
zlecone w zakresie organizacji różnych form wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, szkoleń i 
pobytów integracyjnych. Przyjmował i pozyskiwał 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 organizował wypoczynek, rozrywkę i 
integrację. Placówka spełniała wymogi dotyczące organizacji wypoczynku. W wymaganych terminach 
Ośrodek uzyskiwał kwalifikację Kuratorium Oświaty na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Wszelkie ewentualne zalecenia pokontrolne wydane przez instytucje takie jak: Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna były wykonywane bezzwłocznie. Ośrodek  zatrudniał czterech 
pracowników etatowych. Dodatkowo w okresach o dużym natężeniu pracy zatrudniano 5 osób na 
umowę-zlecenie. Poza wykonywanymi na bieżąco  naprawami i drobnymi modernizacjami z robót które 
wykonano własnymi siłami takie prace jak: naprawiono nawierzchnię betonowych schodów 
prowadzących do Ośrodka, naprawiono i uzupełniono nawierzchnię piaskową boiska do siatkówki, 
zamontowano huśtawkę ze zjeżdżalnią na placu zabaw Ośrodka, utwardzono plac przed wiatą grillową 
płytkami betonowymi pozostałymi po remoncie schodów, wykonano barierkę na tarasie obok kuchni 
Ośrodka, uzyskano pozwolenie na wycięcie usychających stwarzających niebezpieczeństwo drzew . 
Osobom lub firmom zlecono: demontaż niebezpiecznych schodów zewnętrznych zbudowanych z 
betonowych płytek chodnikowych umiejscowionych naprzeciw wejścia głównego do budynku ośrodka 
oraz obok domku nr 1. W ich miejsce zlecono zbudowanie nowych wykonanych z  kostki betonowej i 
okrawężnikowanych schodów. Wycinkę drzew zgodnie z uzyskanym pozwoleniem. 
 
Zakres działalności - realizacja różnych form pobytu w Ośrodku 
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Ośrodek dysponował w okresie od czerwca do września (sezon letni) 80-cioma miejscami noclegowymi, 
a w okresie od października do maja (sezon zimowy) 44. Dla klientów udostępniamy 7 pokoi 2, 3 i 4 
osobowych w budynku głównym oraz 8 domków letniskowych 6-10 osobowych. Ośrodek posiadał 
własną kuchnię, jadalnię, salę telewizyjno-rehabilitacyjną, treningową (siłownię), saunę 
niskotemperaturową oraz salkę bilardową.  
W czasie całego roku Ośrodek przyjął: 
2 turnusy szkoleniowe dla seniorów zorganizowane przez MOO PCK w Krakowie 
1 szkolenie dla pracowników MOO PCK w Krakowie w ramach projektu „Wypalenie zawodowe” 
1 turnus opiekuńczy zorganizowany przez MOO w Krakowie 
1 turnus szkoleniowy polsko – ukraiński  
1 szkolenie dla młodzieży  zorganizowane przez OO PCK w Lublinie 
4 turnusy kolonijne:  3 zorganizowane przez OO PCK w Lublinie i 1 zorganizowany przez ZOO PCK w 
Szczecinie 
2 pobyty rekreacyjno-wypoczynkowe dla emerytów i rencistów 
2 turnusy świąteczne oraz zabawę sylwestrową dla seniorów 
8 pobytów grupowych  ramach szkoleń, wycieczek, integracji 
1 turnus wypoczynkowy dla dzieci ukraińskich zorganizowany i finansowany przez Towarzystwo Kultury 
Polskiej w Łucku 
3 szkolenia zorganizowane przez instytucje zewnętrzne 
309 osób w ramach pobytów indywidualnych i rodzinnych 
1 przyjęcie okolicznościowe. 
W rozbiciu na poszczególne formy pobytu kształtuje się to w sposób, który przedstawia tabela: 
 

 
FORMA POBYTU 

OSOBY OSOBODNI 

OSOBY INDYWIDUALNE 309 874 

POBYTY ZORGANIZOWANE OSÓB STARSZYCH TURNUSY DLA 
SENIORÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW 

85 229 

WYPOCZYNEK MIĘDZYNARODOWY 30 300 

SZKOLENIA 224 332 

KOLONIE 324 4040 

SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE 55 385 

POBYTY REHABILITACYJNE 16 224 

SZKOLENIA DLA SENIORÓW  67 180 

STUDENCI, GRUPY SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE, WYCIECZKI 323 532 

RAZEM: 1433 7096 

 
W grudniu 2014 przekształcono Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Akt notarialny-umowę spółki w imieniu Zarządu Głównego PCK w dniu 2 stycznia 
2015 roku podpisali Prezes PCK Stanisław Kracik oraz Członek Zarządu Głównego PCK Jerzy Kornaus. Jest 
to pierwsza spółka w Polskim Czerwonym Krzyżu. Na Prezesa zarządu Spółki powołano dotychczasowego 
Kierownika Ośrodka Witolda Trepę.  
 
Przygotowanie do obchodów 100 lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża 
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Wystawa „Polskie organizacje czerwonokrzyskie w czasie Wielkiej Wojny”  
Wystawa przygotowana została z okazji 100. rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz 95. rocznicy 
powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem zorganizowania ekspozycji jest zobrazowanie wkładu 
organizacji czerwonokrzyskich w budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy z zakresu historii I Wojny Światowej, rozwój umiejętności wprowadzania zasad 
humanitaryzmu w codzienne życie oraz kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. 

Wystawa przypomina działalność galicyjskich organizacji czerwonokrzyskich, powstałych na przełomie 
XIX i XX stulecia, które niosły pomoc rannym i chorym żołnierzom oraz ludności cywilnej. 
Zaprezentowano m. in. zasługi Galicyjskiego Towarzystwa Pań i Panów Czerwonego Krzyża, Galicyjskiego 
Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, Samarytanina Polskiego, pracę Szkoły Zawodowych Pielęgniarek w 
Krakowie i Komitetu Sapieżyńskiego, organizację służby sanitarnej Legionów Polskich, a także sylwetki 
takich postaci jak książę Paweł Sapieha czy siostra Maria Epstein. Wykorzystane na wystawie fotografie 
(w tym część pokazywana publicznie po raz pierwszy) pochodzą ze zbiorów Archiwum Zarządu Głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Krakowie (Dominikanki), 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Krakowie (Szarytki) oraz Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. Ekspozycję wzbogacają eksponaty – w tym używane w latach Wielkiej Wojny 
narzędzia – wypożyczone przez Siostry Dominikanki i Szarytki z Krakowa. Kuratorem przedsięwzięcia jest 
dr Przemysław Wywiał, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
historyk wojskowości, autor wystawy „Burza” zaczęła się na Wołyniu i Burza we Lwowie prezentowanych 
w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża. Partnerami wystawy 
są: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Fieldorfa „Nila” w Krakowie 
oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie – Areszt Śledczy w Krakowie. Patronat 
honorowy nad wystawą objęli: Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Pan Marek Sowa – Marszałek 
Województwa Małopolskiego oraz Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. Patronat 
medialny objęli: TVP Kraków, TVP Historia, Radio KRK FM i Dziennik Polski. 

Wizyta na grobie pierwszego Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża Księcia Pawła Sapiehy. 

Z inicjatywy MOO PCK delegacja PCK złożyła kwiaty na grobie pierwszego prezesa PCK księcia 
Pawła Sapiehy w Siedliskach przy granicy z Ukrainą (województwo lubelskie, gmina Lubycza 
Królewska). 19 listopada na cmentarzu w Siedliskach kwiaty złożył Prezes Polskiego Czerwonego 
Krzyża Stanisław Kracik oraz prezesi i wiceprezesi okręgowi (Jerzy Bisek, Marceli Kuca, Krzysztof 
Kowalski) dyrektorzy oraz pracownicy z okręgów Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. 
Równocześnie rozpoczęto przygotowania do wmurowania pamiątkowej tablicy na Pałacu w 
Gumniskach (Tarnów) miejscu urodzenia ks. Pawła Sapiehy. Uroczystości upamiętnienia tego 
miejsca i osoby pierwszego prezesa PCK zorganizowane zostaną w roku 2015.  

Zarządzanie 
 
Zarządzaniem i należytym funkcjonowaniem w ramach kompetencji kierował i nadzorował  poprzez 
wydawanie  stosownych  uchwał  Zarząd oraz Dyrektor  Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża.   
 W okresie sprawozdawczym podjęte zostały przez Zarząd MOO PCK decyzje o likwidacji biur Oddziału 
Rejonowych PCK w Brzesku i Oświęcimiu po dokonanej analizie działalność placówek zarówno pod 
kątem finansowym jak i organizacyjnym. Na uznanie zasługuje natomiast prowadzona przez Zarząd OR 
PCK w Brzesku i Oświęcimiu działalność w zakresie krwiodawstwa. Bieżąca działalność statutowa na 
obszarze powyższych oddziałów realizowana jest przez pracowników biura MOO PCK. 
 
Najważniejsze działania zarządcze podjęte w 2014 roku:  

− określenie zadań i struktury operacyjnej Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 
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− kontynuowane działania związane z przejrzystością finansów i gospodarowania środkami 
finansowymi, wyłaniano  dostawców i usługodawców w trybie przetargowym uzyskując przy tym 
wymierne oszczędności finansowe i poprawiając jakość otrzymywanych usług i dostaw 

− wprowadzenie zasad postępowania w trakcie  kontroli przeprowadzanych w MOO PCK 

− przeprowadzenie inwentaryzacji 

− zaktualizowano regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

− kontynuowano proces wdrażania pracy w programie finansowo-księgowym OPTIMA w oddziałach  
   rejonowych, 

-  kontynuowano remont piwnic (skuwanie tynków, osuszanie, odgrzybianie),  
- wdrożono zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2013 w zakresie 
gospodarowania ZFŚS 
- dokonywano korek ZUS za lata 2009-2012. W związku z dużą skala korekt od roku 2015 sprawę 
prowadzi zewnętrzny audytor 
- kontynuowano prace związane z wdrażaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych 
 
Zatrudnienie   W 2014 roku zatrudnionych było 80 osób na podstawie umowy o pracę, a na podstawie 
umów cywilnoprawnych 407osób.  
 
Szkolenia 
dla pracowników biura okręgowego i oddziałów rejonowych na które zapraszani są przedstawiciele 
zarządów rejonowych. Tematyka  szkoleń obejmowała między innymi: wybrane zagadnienia z zakresu 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,; informacje nt. 
organizowanych akcji ogólnopolskich, okręgowych i rejonowych,; przygotowywania planów i 
sprawozdań finansowych, prowadzenia i rozliczania zbiórek publicznych oraz bieżącej działalności. 
Cyklicznie organizowane były szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie 
województwa małopolskiego.     
W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (7 624,11 zł.) realizowany był program Pt.  „Jak pomagać, 
aby się nie wypalić – praca z osobami niepełnosprawnymi”. W ramach projektu zorganizowano cykl 
szkoleń dotyczących wypalenia zawodowego w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.  Adresatami 
projektu byli pracownicy MOO PCK realizujący zadania z zakresu opieki na osobami chorymi. W projekcie 
brało udział 20 pracowników. 
 

W roku 2014 przygotowano 45 ofert na zadania zlecone, zrealizowano 39 projektów. 
 
Kontrole. 
W 2014 r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym przeprowadzono 12 kontroli przeprowadzonych przez 
instytucje zewnętrzne takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Miasta Nowy Sącz, Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Urząd Miasta w Trzebini. 
W dwóch   przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane. 
 
 
Działania promocyjne: 
Działania promocyjne towarzyszą wszystkim akcjom podejmowanym przez rejony i okręg. Jest to 
widoczne w monitoringu mediów, gdzie można przeczytać informacje o różnych działaniach PCK. 
Szczególnie w okresie Tygodnia PCK, Dni Honorowego Krwiodawstwa, akcji takich jak „Gorączka Złota”, 
„Wielkanoc z PCK”, „Dzień Walki z Głodem”, czy „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Prowadzono kampanię 
1%, mająca na celu zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Wykonano materiały promocyjne do wszystkich realizowanych  projektów (tematyczne ulotki 
i informatory). 
 
Prowadzono wiele działań z okazji Tygodnia PCK, Dni HDK oraz różnych akcji -  w mediach lokalnych  
pojawiały się informacje na temat działalności 
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W ramach Tygodnia PCK oraz Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Grupa SIM 
PCK Kraków uczestniczył  w spotkaniu  z dziećmi Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” w 
Krakowie. Spotkanie miało na celu przekazanie wiadomości dotyczących wolontariatu PCK oraz 
działalności Czerwonego Krzyża, utrwalenie nawyków dbałości o higienę osobistą, pomoc potrzebującym 
oraz zaznajomienie dzieci z numerami alarmowymi i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci miały możliwość uczestniczenia w pokazie pierwszej pomocy, zajęciach plastycznych podczas, 
których malowały logo Czerwonego Krzyża oraz zabaw ruchowych (w tym pląsy) przygotowane przez 
Grupę SIM PCK z Krakowa. Udział wzięło 7 grup po 25 dzieci . 
- Dnia 4 czerwca 2014 roku, Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego 
Krzyża   w Krakowie wraz z Grupą Ratownictwa PCK Kraków  i krwiodawcami  uczestniczyła   w 
obchodach tegorocznego Święta Wolności, podczas którego odbyła się impreza tematyczna "Młodzi dla 
wolności" na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Pod patronatem Urzędu 
Marszałkowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej oraz Kuratorium Oświaty W organizację imprezy 
włączyły się podmioty należące do Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych: Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – Okręg Małopolski, Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Krakowska, Stowarzyszenie „Siemacha”, Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Hospicjum św. Łazarza, Stowarzyszenie „Malta. 
Służba Medyczna” oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Katolickiego Stowarzyszenie 
Młodzieży wraz z innymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi wszyscy pragnęli wspólnie 
świętować ten niezwykły dzień  i promować wolontariat. 
 

 

Podsumowanie: 
Podsumowując działalność organizacyjną okręgu za rok 2014 można stwierdzić, opierając się na 
przesłanych sprawozdaniach, że zadania statutowe realizowane były z wielkim zaangażowaniem i 
wymiernymi rezultatami. Wyraźnie dostrzegalny jest trend poprawy efektywności realizowanych działań 
- mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych i członków PCK wszystkie wskaźniki liczebne 
dotyczące skali dostarczanej pomocy osobom potrzebującym wzrosły w stosunku do roku poprzedniego.  
W dalszym ciągu dysponujemy dużym potencjałem społeczników, szczególnie w środowisku dziecięco-
młodzieżowym i w ruchu honorowego krwiodawstwa.  
Nie bez znaczenia jest także utrzymujący się trend poprawy kondycji finansowej MOO PCK. Rok 2014 

zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości  124 856,83 zł 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 

Informacja o działalności zleconej przez organy jednostek samorządu terytorialnego  i   administracji 
rządowej w 2014 roku* realizowanej przez OR PCK i Biuro MOO PCK 

 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
zlecającego 

Nazwa zadania 
zleconego 

Okres 
realizacji 

Wysokość 
otrzymanych 
środków w 

2014 r. 

Wysokość 
wydatkowanych 

środków w 
2014 r. 

Realizatorzy 
** Rodzaj 

działalności 

Zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego 

1 
Urząd Miasta i 
Gminy w 
Miechowie 

Świadczenie usług 
opiekuńczych w 
miejscu 
zamieszkania osób 
wymagających 
opieki, 
zamieszkujących na 
terenie gminy i 

01.01 -
31.12.2014 

190 000,00 177 788,48 
Delegatura 

PCK w 
Miechowie 

nieodpłatna  
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miasta Miechów. 

2 
Powiat 
Krakowski 

Wiedza na wagę 
życia -  promocja 
pierwszej pomocy i 
honorowego 
krwiodawstwa 
wśród mieszkańców 
powiatu 
krakowskiego 

23.04 - 
10.12.2014 

21 300,00 21 300,00 

Delegatura 
PCK w 

Krakowie dla 
Powiatu 

Krakowskiego 

nieodpłatna  

3 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
dla rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

01.01 - 
31.12.2014 

261 765,00 252 557,78 Biuro MOO nieodpłatna  

4 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

usługi opiekuńcze 
dla osób 
wymagających 
opieki w miejscu ich 
zamieszkania 

01.01 - 
31.12.2014 

4 078 176,00 3 977 239,74 Biuro MOO nieodpłatna  

5 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

Kolorowe marzenia 
01.06 - 
31.12.2014 

3 550,00 3 111,00 Biuro MOO nieodpłatna  

6 
Powiat 
Krakowski 

Z profilaktyka na TY 
- edukacyjny 
program profilaktyki 
chorób 
nowotworowych 
wśród mieszkańców 
powiatu 
krakowskiego 

24.04 -
10.12.2014 

9 000,00 9 000,00 

Delegatura 
PCK w 

Krakowie dla 
Powiatu 

Krakowskiego 

nieodpłatna  

7 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

Poszukiwany 
Krwiodawca - 
promocja 
krwiodawstwa na 
terenie miasta 
Krakowa 

01.07 - 
31.08.2014 

620,00 620,00 Biuro MOO nieodpłatna  

8 
Urząd Gminy 
w Zawoi 

Ratowanie zdrowia i 
życia drugiego 
człowieka poprzez 
organizowanie akcji 
honorowego 
krwiodawstwa na 
terenie wsi Zawoja 

01.01 - 
30.11.2014 

2 500,00 2 500,00 
Biuro MOO, 

Kluby HDK 
PCK w Zawoi 

nieodpłatna  
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9 

Gmina 
Trzebinia - 
Urząd Miasta 
w Trzebini 

opieka nad chorym 
w domu w zakresie 
świadczenia usług 
opiekuńczych  

01.01 - 
31.12.2014 

542 965,02 542 965,02 
OR PCK 

Chrzanów 
nieodpłatna  

10 
Urząd Miasta 
w Gorlicach 

Pomagamy 
potrzebującym - 
promocja pierwszej 
pomocy i 
honorowego 
krwiodawstwa 
wśród mieszkańców 
powiatu gorlickiego 

14.02 - 
31.12.2014 

2 000,00 2 000,00 
OR PCK 
Gorlice 

nieodpłatna  

11 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

Utrzymanie i wzrost 
potencjału 
ratowniczego Grupy 
Ratownictwa PCK 
Kraków 

21.07 - 
30.11.2014 

29 112,11 29 112,11 
Grupy 

Ratownictwa 
PCK Kraków 

nieodpłatna  

12 

Gmina 
Miejska 
Kraków - 
Urząd Miasta 
Krakowa 

Wsparcie 
funkcjonowania 
ratownictwa 
medycznego na 
terenie Dzielnicy VII 
Zwierzyniec przez 
Grupę Ratownictwa 
PCK Kraków 

01.07 - 
30.11.2014 

5 160,18 5 160,18 
Grupy 

Ratownictwa 
PCK Kraków 

nieodpłatna  

13 
Urząd Miasta 
Nowy Sącz 

Propagowanie idei 
honorowego 
krwiodawstwa 

22.05 - 
30.06.2014 

2 000,00 2 000,00 
OR PCK  

Nowy Sącz 
nieodpłatna  

14 
Urząd Miasta 
Oświęcim 

Propagowanie idei 
honorowego 
krwiodawstwa 

27.01 - 
31.12.2014 

10 000,00 9 044,50 Biuro MOO nieodpłatna  

15 
Starostwo 
Powiatowe w 
Wieliczce 

Powiatowe zawody 
pierwszej pomocy 

20.03 
20.05.2014 

5 000,00 5 000,00 
OR PCK 

Wieliczka 
nieodpłatna  

16 
Urząd Miasta i 
Gminy 
Wieliczka 

usługi opiekuńcze 
dla osob 
wymagających 
opieki w miejscu ich 
zamieszkania 

01.01 - 
31.12.2014 

433 429,00 433 429,00 
OR PCK 

Wieliczka 
nieodpłatna  

17 

Gmina Miasta 
Tarnów - 
Urząd Miasta 
w Tarnowie 

MOTOSERCE - krew 
darem życia 

14.04 - 
12.05.2014 

5 500,00 5 500,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Grodzkiego 

nieodpłatna  

18 
Urząd Miejski 
w Żabnie 

Promocja 
honorowego 
krwiodawstwa na 
terenie gminy Żabno 

01.03 - 
18.12.2014 

2 500,00 2 500,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Ziemskiego 

nieodpłatna  
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19 
Powiat 
Tarnowski 

promocja zdrowia 
oraz honorowego 
krwiodawstwa w 
szkołach 
ponadgimnazjalnych 
powiatu 
tarnowskiego 

04.03 - 
30.05.2014 

5 000,00 5 000,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Ziemskiego 

nieodpłatna  

20 
Gmina 
Tarnów 

Szkolenia z 
pierwszej pomocy 

01.04 - 
30.06.2014 

1 500,00 1 500,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Grodzkiego 

nieodpłatna  

21 
Powiat 
Dąbrowski 

promocja zdrowia 
oraz honorowego 
krwiodawstwa w 
szkołach 
ponadgimnazjalnyvh 
powiatu 
tarnowskiego 

18.03 
31.05.2014 

750,00 750,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Ziemskiego 

nieodpłatna  

22 
Powiat 
Dąbrowski 

Promocja 
honorowego 
krwiodawstwa i 
zasad udzielania 
pierwszej pomocy 

01.04 - 
31.10.2014 

700,00 700,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Ziemskiego 

nieodpłatna  

23 
Urząd Miejski 
w Radłowie 

Profilaktyka 
uzależnień oraz 
promocja udzielania 
pierwszej pomocy 

15.11 - 
20.12.2014 

2 000,00 2 000,00 

OR PCK w 
Tarnowie dla 

Powiatu 
Ziemskiego 

nieodpłatna  

Razem zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

5 614 527,31 5 490 777,81    

Zadania zlecone przez organy administracji rządowej 

1 
Województwo 
Małopolskie 

Śpieszmy się 
pomagać - promocja 
i organizacja 
wolontariatu 

01.01.2014 
- 
31.05.2014 

1 342,92 1 342,92 Biuro MOO nieodpłatna  

2 
Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej 

FIO - Wzrastanie  
01.06.2014-
31.12.2014 

86 489,85 83 196,52 Biuro MOO nieodpłatna  

3 
Województwo 
Małopolskie 

Centrum 
Aktywności 
Społecznej i Edukacji 
Seniorów CASE 60+ 

01.08 - 
30.11.2014 

19 690,63 19 690,63 Biuro MOO nieodpłatna  

4 
Województwo 
Małopolskie 

Wypalenie 
zawodowe w pracy 
z osobami 
niepełnosprawnymi 

01.09 - 
30.11.2014 

7 624,11 7 624,11 Biuro MOO nieodpłatna  

5 
Narodowe 
Centrum Krwi 

Zasłużony 
Honorowy Dawca 
Krwi 

01.01 - 
31.12.2014 

15 156,00 15 156,00 Biuro MOO nieodpłatna  
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6 
Województwo 
Małopolskie 

"Turnusy 
opiekuńcze dla osób 
starszych, chorych i 
wymagających stałej 
opieki" 

01.10.2014-
31.12.2014 

10 107,20 10 107,20 Biuro MOO odpłatna 

Razem zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej 

140 410,71 137 117,38    

RAZEM działalność zlecona 5 754 938,02 5 627 895,19    

 
 
 
Wykaz realizowanych usług opiekuńczych w roku 2014 na podstawie wygranych przetargów: 

 

Lp. Nazwa podmiotu 
zlecającego 

zadanie 
  

Termin realizacji  
Środki 

przyznane 
Realizator 

1 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Nowym Sączu 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi – dzieci 
autystyczne 

01.01 – 31.12.2014 r. 110 000,00 

 
 

OR PCK 
Nowy Sącz 

2 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Nowym Sączu 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

01.01 – 31.12.2014 r. 174 800,00 

 
OR PCK 

Nowy Sącz 

3 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Nowym Sączu 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dostosowane 
do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju 
schorzenia lub 
niepełnosprawności 

01.01 – 31.12.2014 r. 936 000,00 

 
 

OR PCK 
Nowy Sącz 

4 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Trzebini 
 

Świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

01.01 -31.12.2014 r. 41 208,00 

 
OR PCK 

Chrzanów 

6 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Łapanowie 

Usługi opiekuńcze  
 
01.01 - 31.12.2014 r. 

56 160,00 

 
OR PCK 
Bochnia 

 

7 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Babicach 

Usługi opiekuńcze 02.01.-31.12.2014 5 440,00 

 
OR PCK 

Chrzanów 
 

8 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Alwerni 

Usługi opiekuńcze 02.01.-31.12.2014 41 778,00 

 
OR PCK 

Chrzanów 
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Pozostałe programy o zasięgu obejmującym cały okręg, realizowane przez Oddział Okręgowy: 
 

nazwa programu 
i czas jego trwania 

adresaci/tematyka 
programu 

liczba osób 
objętych 

programem 

łączny 
koszt 

wkład własny 
PCK 

źródła 
finansowania 

„Krwiodawcy 
krwiodawcom. 
Dbamy o zdrowie” 

Honorowi 
krwiodawcy 

24 osoby 10000,00 
(dotacja 
5000,00) 

5000,00 Fundacja 
„Dbamy o 
zdrowie”, Klubu 
HDK PCK 

„Wypoczynek letni 
w ramach promocji 
zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej został 
dofinansowany ze 
środków Funduszu 
Składkowego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników w kwocie 
700 zł na każdego 
uczestnika” 

Dzieci rolników 32 36 031,05 
(środki 
FSUSR 
21 000,00) 
 

15 031,05 
 

Fundusz 
Składkowy 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników,  
zbiórki 
publiczne PCK: 
„Gorączka 
złota”, „Godne 
dzieciństwo – 
Bardzo Dobre 
Maniery”; 
darowizny , 
wpłaty 
uczestników. 

(Nie)bezpieczny 
senior na drodze 

Seniorzy 60+. 
Zasady poruszania 
się na drodze, 
nauka pierwszej 
pomocy. 

60 853,75 853,75 Stowarzyszenie 
Partnerstwo dla 
Bezpieczeństwa 
Drogowego (w 
ramach 
Funduszy 
Małych 
Grantów, 
działalność 
gospodarcza 
MOO PCK – 
szkolenia z 
zakresu 
pierwszej 
pomocy. 

 

 


