
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, maj 2017 r. 
 



  

 WPROWADZENIE  
            

Rok 2016 był dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK niezwykle pracowity. Trwająca                  

w Stowarzyszeniu kampania sprawozdawczo-wyborcza na szczeblu rejonowym i okręgowym na kadencję 

2016-2020 oraz udział w Światowych Dniach Młodzieży wymagały znacznego zaangażowania i wysiłku. 

 

Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Małopolski Oddział 

Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w 2016 r. były: 

 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Działalność lecznicza (DOM PCK w Krakowie). 

 Usługi opiekuńcze. 

 Kursy udzielania pierwszej pomocy. 

 Gospodarowanie odzieżą używaną. 

 

Poza realizacją zadań bieżących, realizowano kluczowe dla naszego oddziału działania , w tym : 

 Przyjęcie przez Zjazd okręgowy Strategii Rozwoju MOO PCK na lata 2016-2020 pn. Pamięć              

i Obecność oraz Kodeksu etycznego. 

 Rozwój działalności związanej ze zbiórką odzieży używanej w szczególności w ramach kampanii 

„100% korzyści”, w tym w szczególności uruchomienie punktu wydawania odzieży w Krakowie 

na os. Zielonym oraz posadowienie około 1 500 pojemników na odzież na terenie całej 

Małopolski. 

 

 

 

 

 Zrealizowanie przez grupy ratownictwa PCK, w tym Grupę Ratownictwa Kraków zabezpieczenia 

Światowych Dni Młodzieży 

 Uruchomienie nowych cyklicznych imprez takich jak piknik z okazji Światowego Dnia 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Zaduszki Czerwonokrzyskie 



  

 Reorganizacja ruchu HDK w Małopolsce, powołanie Zespołu ds. rozwoju HDK 

 Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego kamienicy na ul. Studenckiej 19, siedziby              

MOO PCK – odnowienie kamiennego portalu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 

Zabytków Krakowa 

 Rozwój działalności na rzecz seniorów - KLUB SENIORA „SILVER CLUB” na ul. Studenckiej, który 

uzyskał tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom”.  

 

Nasze starania i wysiłki w realizacji kluczowych zadań na rzecz seniorów, kampanii „100% korzyści” oraz 

zostały docenione zarówno przez społeczeństwo, władze miasta i województwa oraz Ministerstwo 

Edukacji za działalność wśród dzieci i młodzieży. 

 

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

 W dniu 6 grudnia 2016 r podczas uroczystej Gali Finałowej,  akcji „Miejsce przyjazne seniorom" 

za działania podejmowane na rzecz seniorów Małopolski Oddział Okręgowy otrzymał 

wyróżnienie, przyznawane wspólnie przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę.  

 Nagrody indywidualne dla seniorów w ramach Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - 

Senior Roku ”. Plebiscyt organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i jest 

pierwszym w skali Polski konkursem, pozwalającym wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy 

aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są 

liderami lokalnych społeczności.  W plebiscycie "Dziennika Polskiego" ogłoszonym we wrześniu 

2016 , za działalność w roku 2015 r., głosami czytelników zwycięzcami zostali: 

 

 w kategorii Seniorka Roku 2015 zwyciężyła Pani Ewa Saniternik, Przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK,  

 w kategorii Senior roku 2015 zwyciężył Pan Włodzimierz Galaciński, wieloletni Prezes 

Klubu HDK PCK w Skawinie.  

 Wyróżnienie otrzymał Pan Stefan Styczeń - Prezes HDK z Drwini. 

 



  

 

 

 Dyplom Finalisty Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016. Dyplom jest 

wyrazem uznania za prowadzoną przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK wraz z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp z o.o. w Krakowie od niespełna roku akcję "100% korzyści" 

polegająca na gospodarowaniu tekstyliami. Jest to nasza pierwsza nagroda w zakresie ekonomii 

społecznej, która bardzo nas zobowiązuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  na wniosek Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 5 

nauczycieli, opiekunów Szkolnych Kół PCK zostało odznaczonych Medalem Edukacji: 

 

 Anna Broniek ,  opiekun SK PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie  

 Grzegorz Dzierwa,   opiekun SK PCK w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 

 Małgorzata Pawlak, opiekun SK PCK  w Szkoła Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie 

 Dorota Małota, opiekun SK PCK  w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie 

 Krystyna Zając,    opiekun SK PCK   w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach. 

 

 



  

 

  

  

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża były sporządzone sprawozdania z oddziałów rejonowych PCK, delegatur 

PCK i biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża PCK oraz w oparciu o 

przyjętą uchwałą nr 19/2016 przez Zjazd Sprawozdawczy-Wyborczego Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Strategię działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 

na kadencję 2016-2020 PAMIĘĆ I OBECNOŚĆ, „Programu działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża na kadencję 2016 – 2020”.    

 

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA  

W OKRĘGU MAŁOPOLSKIM 
  

W okresie styczeń-marzec 2016 w 11 funkcjonujących Oddziałach Rejonowych PCK odbyły się Zjazdy 

sprawozdawczo-wyborcze PCK oraz 2 Zjazdy Wyborcze, reaktywujące funkcjonowanie Oddziałów 

Rejonowych PCK w Olkuszu i Suchej Beskidzkiej. Prawomocnych i poprawnych pod względem 

merytorycznym przeprowadzonych zjazdów było 12. Z powodu uchybień formalnych stwierdzono 

nieważność Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Rejonowego PCK w Brzesku. Do czasu zwołania 

ponownego zjazdu, obsługę rejonu brzeskiego prowadzi biuro MOO PCK. 

 

 

Na Zjazdach Sprawozdawczo-Wyborczych zostały wybrane władze statutowe Oddziałów Rejonowych 

PCK na kadencję 2016-2020: 

 

1. Prezesi Oddziałów Rejonowych PCK; 

2. Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK; 

3. Komisje Rewizyjne Oddziałów Rejonowych PCK; 

4. Delegaci na Zjazd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. 

 

 

Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

odbył się 23 kwietnia 2016 roku. Zajazd wybrał: 

 

 

 Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK  prof. nadzw. dr. hab. Mieczysława Pasowicza 

 

 



  

 Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie: 

 

- Paweł Ciećko – Wiceprezes 

- Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes 

- Mieczysław Kurek – Wiceprezes 

- Stanisława Badowska – Członek  

- Justyna Zaleska – Członek  

- Mieczysław Orczykowski – Członek Zarządu 

 

 Komisję Rewizyjną Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie: 

 

Janina Saniternik – Przewodnicząca 

Grażyna Bryndal – Wiceprzewodnicząca 

Iwona Warzecha – Sekretarz 

Ewa Kielan - Członek 

Antoni Curzydło – Członek 

 

 Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża:  

 

Nie licząc Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, zostali wybrani Bartłomiej Bieniasz                    

i Krzysztof Kowalski. 

 

Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy podjął następujące uchwały w sprawie: 

 

 stwierdzenia nieważności Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Rejonowego PCK w Brzesku; 

 liczby delegatów Zjazdu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża; 

 przyjęcia porządku i regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża; 

 ustalenia liczby członków do organów statutowych Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża na okres kadencji 2016- 2020; 

 zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Małopolskiego 

Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2015 i kadencję 2012-2016; 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

PCK w Krakowie za rok 2015 i kadencję 2012 – 2016.; 

 wyboru władz statutowych Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża; 

 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża za działalność w 2015 roku za okres kadencji  2012 – 2016;   



  

 

 

 

 

 przyjęcia „Programu działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na 

kadencję 2016 – 2020”; 

 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża i  wytypowania członków do Komisji Etyki Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża. 

 

 DANE ORGANIZACYJNE 
 

 

1. Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 2016 roku odbył 10 protokołowanych 

posiedzeń w trakcie których podjęto 54 uchwał oraz szereg wniosków i decyzji dot. 

funkcjonowania PCK na terenie województwa małopolskiego. Na posiedzeniach Zarządu 

omawiana była sytuacja finansowa okręgu, bieżące sprawy dotyczące honorowego 

krwiodawstwa, działalności młodzieżowej, pomocy socjalnej, pierwszej pomocy, prawa 

humanitarnego, opiekuńczej oraz działalności leczniczej i gospodarczej prowadzonej przez MOO 

PCK oraz realizowanych i planowanych inwestycji.  

2. 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 finansowego                                        

i merytorycznego MOO PCK oraz omawiano tematy związane z prowadzonymi przez Komisję 

kontrolami. Komisja kontrolowała i analizowała m.in. przebieg kampanii sprawozdawczo-

wyborczej w okręgu, organizację wypoczynku letniego. Członkowie Komisji uczestniczyli  

w posiedzeniach zarządu oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Oddziały Rejonowe  

i Oddział Okręgowy PCK.  

3. W okresie  sprawozdawczym na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża funkcjonowało:  

 

 13 Oddziałów Rejonowych PCK do maja 2016r. (Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Kraków,  

Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów dla Powiatu Grodzkiego, Tarnów dla 

Powiatu Ziemskiego, Wieliczka). 

 

Na podstawie § 38 ust. 2, § 43 ust. 3 pkt 8 w związku z § 30 pkt 7, oraz par 43, ust 3, pkt 7 

Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. 2011 nr 217 poz. 1284), § 1, ust 2, pkt d. Uchwały 

Nr 163/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu funkcjonowania 

oddziału rejonowego PCK oraz jego biura”, Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 19 maja 2016 r., podjął uchwałę nr 6/V/20016 w sprawie  

 

 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171284


  

 

likwidacji Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie i biura rejonowego. 

Zadania zlikwidowanego Oddziału Rejonowego w Krakowie przejęło biuro Małopolskiego 

Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.  

 

 

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

 

 W strukturach organizacyjnych Oddziału Okręgowego działało 2130 jednostek podstawowych 

zrzeszających  5215 członków Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym : 

 

- 8 Kół zakładowych/środowiskowych PCK zrzeszających 150 członków; 

- 91 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszających 2918 członków;  

-  123 szkolne koła PCK 

- 2 akademickie koła PCK 

- Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych  

- Grupa Ratownictwa  PCK  Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMACJA  O  REJONACH/DELEGATURACH  I  JEDNOSTKACH 

PODSTAWOWYCH  PCK (wg. stanu na dzień 31.12.2016 r) 
 

Lp. 

Oddział 

Rejonowy/ 

Delegatura 

PCK                                                                              

 Koła 

zakładowe- 

środowiskowe 

Kluby HDK 

 Koła szkolne, 

akademickie, grupy 

SIM 

Grupy 

ratownictwa 

PCK 

razem 

liczba 

kół 

liczba 

członk

ów* 

liczba 

klubów 

liczba 

członk

ów* 

liczba kół i 

grup 

liczba 

członków

* 

liczba 

grup 

liczba 

członkó

w* 

liczba 

jednostek 

podstawo

wych 

liczba 

członków

* 

1 Bochnia 1 10 5 137 5 80     11 227 

2 Brzesko     2 29 1 27     3 56 

3 Chrzanów 1 43 4 133 24 321     29 497 

4 Gorlice     3 190         3 190 

5 
Miechów 

Delegatura 
                0 0 

6 Nowy Sącz 1 13 5 50 28 319     34 382 

7 Olkusz     4 98         4 98 

8 Oświęcim     2 49 3 65     5 114 

9 

Pow. 

Krakowski 

Delegatura 

    1 40 1 44     2 84 

10 
Sucha 

Beskidzka 
    3 121         3 121 

11 
Tarnów 

Grodzki 
1 10 14 443 7 137     22 590 

12 
Tarnów 

Ziemski 
1 16 15 207 26 535     42 758 

13 Wieliczka   4 5 52 5 104     10 160 

14 
Wadowice 

Delegatura  
1 21 3 111 5 200     9 332 

15 
Biuro 

MOO PCK  
2 33 25 1258 18 298 1 17 46 1606 

RAZEM rok 

2016 
8 150 91 2918 123 2130 1 17 223 5215 

Rok 2015 9 219 107 2799 126 2448 1 25 243 5491 

Porównanie -1 -69 -16 119 -3 -318 0 -8 -20 -276 

 



  

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 

 

 RATOWNICTWO 

 

W roku 2016 roku w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK działała zgodnie z uchwałą ZG PCK nr 

405/2015 z dn. 20.10.2015 r., Grupa  Ratownictwa PCK „Kraków”. Grupa liczy 37 ratowników ogółem w 

tym 17 członków PCK i 20 wolontariuszy, z czego 12,63 % członków wykazuje aktywność.  

Największe zadanie jakie zostało wykonane w historii – nie tylko Grupy, ale w ramach współpracy z 

innymi grupami Polskiego Czerwonego Krzyża było przez 5 dni zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży 

na krakowskich Błoniach oraz w Brzegach na terenie Campusu Misericordiae. Pomogli setkom, jeśli nie 

tysiącom pielgrzymów w 45 punktach medycznych i 3 szpitalach polowych, gdzie ciężko pracowało 

ponad 130 osób, z czego 18 z Grupy Ratownictwa „Kraków”.  

 

 

Grupa zgodnie z przyjętą  w grudniu 2015 r., Strategią działań na 2016 rok zrealizowała szereg działań z 

zakresu: 

 szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych zwiększających potencjał ratowniczy GR  

 działań administracyjnych; 

 działań operacyjnych poprzez wsparcie Policji i PSP w zakresie podpisanych porozumień w przez 

MOO PCK z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz 

porozumienia zwartego przez Polski Czerwony Krzyż z Komendantem Głównym Państwowej Straży 

Pożarnej w sprawie zasad współdziałania z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.   

 działalności edukacyjnej (pokazy, szkolenia),  

 działalności gospodarczej - zabezpieczenia medyczne imprez publicznych - na zlecenie oraz działania 

promocyjno - marketingowe. 

  

https://www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz/


  

Najważniejsze aktywności Grupy to:  

 

 Przeprowadzenie zebrania sprawodawczo-wyborczego Grupy;  

 przyjęcie 4 nowych członków;  

 przeprowadzenie 3 bloków szkoleniowych z zakresu ratownictwa;  

 przeprowadzanie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) i recertyfikacji KPP dla 14 

ratowników;  

 przeprowadzenie inwentaryzacji i uporządkowanie stanów magazynowych;  

 zorganizowanie manewrów ratowniczych wewnętrznych (4);  

 udział w manewrach zewnętrznych (2);  

 zabezpieczenie 37 imprez na zlecenie zewnętrznych instytucji i jednostek PCK;   

 zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży we współpracy z ZG PCK i Krajowym Zespołem 

Koordynacyjnym ds. Ratownictwa PCK;  

 ustalenie procedur sprzętowych (Polowe Punkty Medyczne),  

 wyposażenie przyczepy katastroficznej i włączenie jej do składu zestawu wyjazdowego; 

 współpraca z Małopolską Cywilną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie współpracy przy 

akcjach poszukiwawczych osób zaginionych oraz działaniach szkoleniowych i wymiany doświadczeń - 

uczestnictwo w 4 akcjach poszukiwawczych;  

 udział w spotkaniach dzielnicowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego;  

 złożenie projektu UMK Kraków na utrzymanie Grupy (projekt został odrzucony ze względu na 

regulacje centralne związane ze Światowymi Dniami Młodzieży). 

 

Priorytetowym działaniem grupy jest zakup samochodu zgodnie z wymogami ZG PCK. Planuje się 

zakup samochodu marki Nissan Nawara,  który jest użyczany nieodpłatnie Grupie do prowadzenia 

działań ratowniczych od firmy Orlen od 2016 r. na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy MOO PCK 

i Orlen. 

 

Przychody finansowe za 2016 rok to kwota 39 837,25 zł netto,  koszty 12 792,09 zł brutto. Wynik 

finansowy 27 045,16 zł. Dodatni wynik finansowy był możliwy dzięki prowadzonej przez Grupę 

działalności gospodarczej w ramach zlecanych przez zewnętrzne instytucje zabezpieczeń medycznych 

różnego rodzaju imprez. Do najważniejszych działań w tym zakresie należało zabezpieczenie Światowych 

Dni Młodzieży w lipcu 2016 r. Przychody z tego tytułu wyniosły 25 068,05 zł netto. 

 

Dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania grupy Małopolski Oddział Okręgowy PCK 

udostępniał zasoby magazynu interwencyjnego, w którym gromadzone są środki niezbędne do użycia 

przy wystąpieniu klęsk żywiołowych (namioty, łóżka typu kanadyjka) oraz samochód Volkswagen 

Caravelle wraz z przyczepą wyposażaną w namiot, koce, gumowce, dresy, łóżka polowe, agregat 

prądotwórczy.  

 

 



  

 

 

 PIERWSZA POMOC 

 

 KURSY I SZKOLENIA 

 

Zadania z zakresu prowadzenia szkoleń udzielania pierwszej pomocy realizowane były w oparciu      

o podpisane umowy na realizację zadań zleconych  z organami administracji rządowej  i samorządowej 

oraz prowadzonej działalności gospodarczej.  Działaniami objęte były osoby dorosłe, a także środowiska 

dziecięco – młodzieżowe. W 2016 r. przeprowadzono 105 kursów, przeszkolono 2421 osób.  

Realizowane były również inne formy działalności edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy: prelekcje, 

pogadanki, warsztaty, pokazy. Ogółem zorganizowano i przeprowadzono 385 zajęć podczas których   

przeszkolono 9093 osoby (w porównaniu do 2015 roku, wzrost liczby kursów i zajęć o  84, wzrost liczby 

przeszkolonych o 1460 osób). 

Szkolenia oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadziło 14 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK      

z 18 posiadających uprawnienia. Biuro okręgu i rejony dysponowały pomocami dydaktycznymi do 

prowadzenia kursów pierwszej pomocy: 

 

- fantomami typu „dorosły”  21  szt., 

- fantomami typu „dziecko”    4  szt., 

- urządzeniami treningowymi „AED”  6  szt., 

- laptopy  7  szt., 

- rzutniki multimedialne 7 szt. 

 

 



  

 

 

 

Oddziały Rejonowe PCK w Nowym Sączu, Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego, Wieliczce, 

Nowym Sączu, Delegatura PCK dla Powiatu Krakowskiego oraz Biuro MOO PCK realizowały projekty, 

które w swoich treściach zawierały naukę pierwszej pomocy. 

 

 MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY 

 

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 XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy 

Polskiego Czerwonego Krzyża.  W roku sprawozdawczym w Rejonowych i Strefowych Mistrzostwach 

Pierwszej Pomocy PCK udział wzięło 64 zespoły. Zdobywcy pierwszych miejsc Rejonowych i Strefowych 

Mistrzostw uczestniczyli w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które obyły się w maju 

2016 w Mszanie Dolnej. Spośród 12 zespołów, najlepszy okazał się zespół X Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie, który reprezentował Małopolskę w etapie centralnym w Gdańsku.  W Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy zarówno rejonowych, strefowych i okręgowych zaznaczał się udział Grupy 

Ratownictwa PCK „Kraków”, Grupy SIM PCK Kraków oraz młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Kołach PCK.  

Umiejętności z zakresu pierwszej pomocy sprawdzały również szkoły gimnazjalne. Dla tej grupy 

wiekowej Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizował Oddział Rejonowy Wieliczce,  Delegatura PCK dla 

Powiatu Krakowskiego  i Kraków. 

 

 

 

 

Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego został zaproszony do zorganizowania III 

Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla pracowników spółek Grupy Azoty S.A w Tarnowie. 

 



  

 

 

 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA 

 

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 Powiecie Krakowskim w Gminie Mogilany i Kocmyrzowie Luborzyca oraz przez Biuro 

MOO PCK na terenie Gminy Miejskiej.  

 

 

Punkty Opieki PCK 

Liczba    

punktów    

opieki 

Liczba 

podpisan

ych 

umów 

Liczba 

podopieczn

ych 

Ilość godzin 

świadczonych 

usług 

Liczba 

sióstr/opiekun

ek 

świadczących 

usługi w ciągu 

roku  

Wysokość 

otrzymanych 

środków w 2016 

r. (zł) 

Bochnia 

Opieka nad chorym w domu 

w zakresie świadczenia 

opiekuńczych usług 

gospodarczych i 

pielęgnacyjnych na terenie 

gminy Łapanów. 

1 1 10 3419 

 

2  

51 287,00 

 

Chrzanów 

Opieka nad chorym w domu 

w zakresie świadczenia 

opiekuńczych usług 

gospodarczych i 

pielęgnacyjnych. 

 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.  

Usługi świadczone są na 

terenie gmin: Alwerni, 

Babice i  Trzebini. 

1 5 174 52301 24 737 285,00 

Miechów. 

Świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania osób 

wymagających opieki, 

zamieszkujących na terenie 

gminy i miasta Miechów, z 

wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

1 1 58 14 560 

 

13 170000 

Nowy Sącz 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dostosowane do 

1 5 110 63 433,5 

 

55 1 432 320,25 

 



  

szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju 

schorzenia lub 

niepełnosprawności. 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

– dzieci autystyczne 

Wieliczka 

Usługi opiekuńcze dla osób 

wymagających opieki w 

miejscu ich zamieszkania 

na terenie miasta i gminy 

Wieliczka. 

1 1 131 44 591 

 

29 570030,64 

Biuro MOO - Punkt Opieki 

"Nowa Huta" w Krakowie 

Świadczenie usług 

opiekuńczych 

wykonywanych w miejscu 

zamieszkania osób 

wymagających opieki, 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków 

obejmującej  Dzielnice XIV-

XVIII 

1 1 411 157 100,00 

 

160 '2 827 800,00 

 

 

Biuro MOO - Punkt Opieki 

"Podgórze" w Krakowie 

Świadczenie usług 

opiekuńczych 

wykonywanych w miejscu 

zamieszkania osób 

wymagających opieki, 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków 

obejmującej obszar trzeci: 

Dzielnice VIII- XIII 

1 1 736 254 000,00 

 

187 '4 572 000,00 

 

Biuro MOO - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla rodzin 

z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

zamieszkałych na terenie m. 

Krakowa 

1 1 80 4 601,50 

 

40 316 134,00 

 

 

Biuro MOO - Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi  

na terenie  Gminy Mogilany 

1 

 

1 7 3 739 

 

 

4 129 680,80 

 

Biuro MOO – usługi 

opiekuńcze gospodarcze i 

pielęgnacyjne na terenie 

Gminy Kocmyrzów 

Luborzyca 

1 1 13 2 496 

 

4 48 672,00 

 

 



  

 

 

Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 10 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu. 

Opieką objęto 1730 chorych. Bezpośrednio usługi realizowało 518 opiekunek PCK. Oddział 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 koordynatorów usług opiekuńczych, 

dyplomowane pielęgniarki, instruktorów PP PCK, inspektora BHP i prawnika. Dodatkowo dla 

podopiecznych usług opiekuńczych MOO PCK przekazywała łóżka, pościel, bieliznę osobistą, odzież 

używaną, sprzęt rehabilitacyjny, paczki żywnościowe. 

 

Dla beneficjentów specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi       

z upośledzeniem umysłowym i fizycznym  realizował projekt finansowany ze środków Gminy Kraków 

pn.„Kolorowe Marzenia”. W ramach projektu  31 maja 2016 roku na Płycie Rynku Głównego i 4 czerwca  

– podczas inauguracji XVII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża zorganizował profesjonalną sesję zdjęciową stylizowaną 'na bajkowo' dla dzieci 

niepełnosprawnych i ich rodzeństwa. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami     

i dzięki wyobraźni i umiejętnościom fachowców każde dziecko może wyglądać jak postać z bajki i czerpać 

z tego radość.  

 



  

 

 

Dysfunkcja fizyczna czy umysłowa nie wyklucza możliwości zostania Królewną Śnieżką czy 

Batmanem. Przeprowadzono pokazy pierwszej pomocy oraz liczne zabawy pod kierunkiem animatorki. 

W ramach XVII Dni Osób Niepełnosprawnych 4 czerwca w Obiektach Klubu Sportowego Bronowianka 

odbył się Integracyjny Dzień Sportu podczas którego obyły się pokazy połączone z nauką pierwszej 

pomocy zorganizowane przez Grupę SIM PCK w Krakowie. Propagowano również ideę honorowego 

krwiodawstwa. Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji ze społecznością lokalną, a tym samym 

skutecznie przeciwdziałając marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

   

 

 DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 

 

Wsparcie seniorów w tzw. zdrowym starzeniu się jest od kilku lat przedmiotem naszej współpracy            

z licznymi seniorami indywidualnymi i organizacjami senioralnymi w Małopolsce. W roku 2016 

zrealizowaliśmy następujące działania: 

 

a. ze środków Województwa Małopolskiego realizowany był projekt pt. „Klub Seniora „SILVER 

CLUB” 

 

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 50+” . Celem głównym projektu była  edukacja 

prozdrowotna seniorów podnosząca wzrost  wiedzy seniorów 50+ z zakresu zdrowego stylu życia, 

wykorzystywania nowoczesnych technologii w zakresie codziennego monitorowania stanu zdrowia i 

aktywności oraz udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia w sytuacji zagrożenia oraz 

minimalizowania skutków sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Powyższe cele zostały osiągnięte 

poprzez : 

 

 cykl wykładów otwartych dot. tematyki zdrowego stylu – zrealizowano 40 wykładów dla 

150 uczestników, 

 

 zajęcia praktyczne z zakresu aplikacji mobilnych, systemów teleopieki i telemedycyny -  

zorganizowano 4 warsztaty z zakresu telemedycyny , w których uczestniczyło 140 

seniorów, 

 

 organizację kursów pierwszej pomocy – zorganizowano 4 kursy 16 h. Łącznie dla 40 

seniorów. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Utworzony W siedzibie MOO PCK Klub Seniora „Silver Club” przy współpracy z Jagiellońskim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krakowie i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie 

zrzesza 80 seniorów, dla których organizowano zajęcia z literatury i historii, naukę języka 

angielskiego, kurs komputerowy, a przede wszystkim fitness i  gimnastykę ruchową. Seniorzy      

z Klubu Silver Club znajdowali się pod opieką doświadczonych fizjoterapeutów z Akademii  

c. Wychowania Fizycznego w Krakowie, którzy przeprowadzali ocenę stanu zdrowia uczestników 

zajęć, badania wydolności organizmu, organizowali różne grupy ćwiczeniowe i rehabilitacyjne.  

d. Małopolski Oddział Okręgowy PCK współpracował również z Krakowską Radą Seniorów przy 

realizacji działań na rzecz seniorów. W siedzibie MOO przy ul. Studenckiej Rada Seniorów często 

odbywała swoje posiedzenia. 

e. Współpraca z Harcerskim Klubem Seniora Kombatanta. Współpraca z Harcerzami Seniorami 

polega na organizacji wspólnych spotkań okolicznościowych. W kwietniu 2016  w rocznicę 

aresztowania  Seweryna Udzieli – Komendanta Chorągwi Krakowskiej Szarych Szeregów 

zorganizowaliśmy razem zbiórkę harcerską pod pamiątkową tablicą przy ul. Studenckiej 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 DZIAŁANIA  W ŚRODOWISKU i NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

W strukturach MOO PC działają następujące jednostki 

dziecięce i młodzieżowe 

 

 

 Liczba  

kół/grup 

Liczba  

członków PCK 

Liczba  

wolontariuszy 

grupy SIM PCK 1 10 118 

szkoły podstawowe 52 796 489 

gimnazja 23 431 233 

szkoły ponadgimnazjalne 30 475 323 

zespoły szkół 15 398 56 

szkoły wyższe i pomaturalne 2 20 118 

Razem 123 2130 117 

 

 

 

Kluby Wiewiórka PCK 

                           l i c z b a 

        klubów         członków 

 szkoły 13 992 

 przedszkola 11 619 

razem 24 1611 

 

w porównaniu do 2015r  wzrost liczby członków  o 303 

  



  

 

 

a. Realizacja Programu Chroń Dziecięce Uśmiechy 

 

W tym roku kontynuowano realizację programu edukacyjnego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dot. higieny 

jamy ustnej i zębów dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 

 

 6-9 lat realizowany był  w 49 placówkach, liczba uczestników 3475 dzieci 

 6-12 lat realizowany był w 51 placówkach, liczba uczestników 2751 dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok przybywa ilość placówek oświatowych 

chętnych do przeprowadzenia programu. 

 

b. Projekt „Wzrastanie” 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK we współpracy z Lubelskim i Podkarpackim Oddziałem 

Okręgowym PCK oraz w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krakowie oraz Rzeszowie 

realizował 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. Projekt realizowany był od 2014. W listopadzie br. zakończona została jego edycja. 

W 2016 programem objętych było 45 nauczycieli i 750 uczniów. 

 

 

 

 

 



  

 

 

c. Działalność Grupy SIM. Młodzież zrzeszona w Polskim Czerwonym Krzyżu czynnie uczestniczy 
we wszystkich akcja organizowanych przez Oddziały Rejonowe PCK na terenie okręgu oraz 
uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach. Jedyna w Małopolsce Grupa Społecznych 
Instruktorów PCK w Krakowie. W roku 2016 Grupa zrealizowała projekt pt. „SIM – skuteczność-
inicjatywa-młodość”. Cel główny zakładał Zwiększenie zaangażowania młodzieży w wieku 14-26 
lat w działalność wolontariacką na rzecz społeczności lokalnych, jako aktywnej postawy 
obywatelskiej. Cel ten został osiągnięty poprzez: 

 

 poszerzenie wiedzy z zakresu wolontariatu wśród młodzieży szkolnej, 

  podniesienie kwalifikacji w zakresie współpracy, koordynowania działań, wytyczania 
celów, pozyskiwania środków i wspierania nowych wolontariuszy, 

 wzmocnienie i profesjonalizację działań wśród aktywnych wolontariuszy, zrzeszonych w 
strukturach młodzieżowych PCK, 

 zwiększenie wiedzy z zakresu możliwości angażowania się w działalność wolontaryjną w 
organizacji pozarządowej, 

  wzrost popularności wolontariatu wśród młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu odbyły się spotkania z młodzieżą w Słomnikach, Drwini oraz w Mszanie 
Dolnej. Zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia i warsztaty stacjonarne (październik -
grudzień)Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:  

 

a. Ruch Czerwonego Krzyża i międzynarodowe prawo humanitarne -  

b. Dobre praktyki w działalności czerwonokrzyskich grup młodzieżowych - 

c. Wolontariat w pierwszych krokach (prawa i obowiązki, podstawa prawna, 

d. czym jest wolontariat, motywacja, jakie korzyści płyną z wolontariatu) - 

e. Zabawy integracyjne (komunikacja w zespole, podnoszenie umiejętności 

f. współpracy, sytuacje konfliktowe, rozwiązywanie problemów, poczucie 

g. odpowiedzialności i jedności, empatia, twórcze myślenie.)  

 

W miesiącu listopadzie w ośrodku PCK w Mszanie Dolnej dla 25 osób zorganizowano i 
przeprowadzono szkolenie obejmujące tematykę z zakresu pierwszej pomocy. 

 

 

Grupa zorganizowała i przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy: 



  

 w Samorządowym Przedszkolu Nr. 178 w Krakowie - liczba uczestników 40 osób. 

(czerwiec) - 2 pokazy pierwszej pomocy                                                                                          

 na pikniku szkolnym na Rynku w  Mszanie Dolnej (wrzesień)- liczba  uczestników 40 

osób,   

 w Szkole Podstawowej nr. 119 w Krakowie (czerwiec)–  dla 20 osób. 

 na Małopolskim Pikniku Lotniczym w Muzeum Lotnictwa w Krakowie (czerwiec)  dla 

100 osób  

 podczas pikniku lotniczego w Strzelcach Małych w gminie Szczurowa (lipiec)– 

skorzystało 30 osób, 

 w Szkole Podstawowej w Bibicach (czerwiec)– dla 30 osób  

 na Krakowskim Spotkaniu z Fantastyką “Imladrisie” (październik)- liczba uczestników 10 
osób  

 - na Rynku Głównym w Krakowie podczas wydarzenia “Kocham Kraków z 
wzajemnością” -  (czerwiec )20 osób 

 - na piknik integracyjnym w Bronowicach.- skorzystało 20 osób (wrzesień)  

 

d. Organizacja wypoczynku letniego. 

 

W sierpniu zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK Sp. z o.o. w Mszanie Dolnej 14 

dniowy turnus kolonijny dla 58 dzieci o niskim statusie materialnym z województwa małopolskiego i 

podkarpackiego. Kolonia z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowana była ze 

środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zbiórki publicznej „Gorączka 

złota”. Uczestniczy turnusów kwalifikowani byli przez Ośrodki Pomocy. Bogaty program pobytu na 

turnusach wypoczynku, po za ciekawym i urozmaiconym programem kulturalno-oświatowym zawierał 

cykl zajęć w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Okazją do bliższego poznania 

walorów krajobrazu, poznania kultury danego regionu były między innymi wycieczki do Nidzicy, 

Szczawnicy, Zakopanego, Rabki, Słopnic oraz  Spływ Dunajcem podczas, których nie brakowało licznych 

atrakcji. Wśród nich zwiedzanie zamku w Nidzicy, zapory w Czorsztynie, podziwianie panoramy Pienin i 

masywu Trzech Koron podczas spływu Dunajcem, wyjazd kolejką linową na górę Palenica w Szczawnicy, 

kolejką torową na Gubałówkę w Zakopanem skąd oglądali panoramę Tatr. Okazją do poznania kultury 

regionu Podhala był udział uczestników kolonii w festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, podczas 

którego nie brakowało licznych atrakcji takich jak występy zespołów góralskich i innych grup 

regionalnych, degustacja potraw regionalnych oraz mogły podziwiać sztukę ludową. Zorganizowano 

również wyjście na górę Lubogoszcz oraz Mogielnicę z przewodnikiem górskim.  

 

 

 

 



  

W ramach programu zorganizowano i przeprowadzono liczne zajęcia i gry sportowe w tym: zajęcia na 

basenie krytym w Mszanie Dolnej oraz basenach termalnych w Szaflarach, rozgrywki sportowe między 

grupami (turniej siatkówki, piłki nożnej na boisku „Orlik”, tenisa stołowego, koszykówki, badmintona, 

dwa ognie, zabawy ruchowe „Piłka przy”, balonowa piłka plażowa) oraz zajęcia na siłowni. 

Zorganizowano i przeprowadzono, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek i częścią artystyczną 

przygotowana przez dzieci (festiwal piosenki kolonijnej). Przeprowadzono konkursy artystyczne i 

plastyczne oraz liczne gry i zabawy w świetlicy oraz na świeżym powietrzu (pokaz mody, pokazy tańca 

‘”belgijskiego”’; konkursy plastyczne „Wakacje w górach”, „Jeden dzień z życia kolonisty”; zabawy 

integracyjne (kalambury, konkurs „Mam talent”, quiz „1 z 10”);  warsztaty artystyczne z materiałów 

natury (traw, kwiatów polnych i zbóż). Podczas pobytu na wycieczce w Rabce uczestnicy kolonii 

korzystali z licznych atrakcji Parku Zdrojowego – Tężnia solankowa, Pijalni wód mineralnych, w ramach 

rekreacji ruchowej korzystały z urządzeń rekreacyjnych rozmieszczonych w parku. Były również w kinie 

na projekcji filmu 3D „Epoka lodowcowa”. W czasie pobytu w Skansenie Taboru Kolejowego w 

Chabówce zapoznały się z historią kolei. Wszyscy koloniści otrzymali wyprawki szkolne ze środków 

własnych PCK. 

 

 

 

e. Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi takie 

realizowane były na terenie miasta Krakowa (finansowanie Gmina Kraków) oraz w Gminie 

Mogilany. Zajęcia z dziećmi prowadziła wykwalifikowana kadra złożona z psychologów, 

pedagogów, olinofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów. 

 

 POMOC SOCJALNA 

Środki na realizację zadania pochodziły ze zbiórek publicznych w ramach realizowanych akcji "Wielkanoc 

z PCK",  "Gorączka złota", „Wyprawka dla żaka”, "Czerwonokrzyska gwiazdka", „Dzień walki z głodem”, 

darowizn rzeczowych i finansowych, odpisu 1% oraz zbiórek publicznych w ramach ogólnopolskich akcji 

PCK „Godne dzieciństwo”  w sklepach Tesco i 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: 

 



  

1. Dożywianie  (nie dotyczy paczek żywnościowych) 

 

placówki dożywiania 
liczba placówek 

dożywiania 

liczba osób korzy-

stających w ciągu 

roku z dożywiania 

ilość wydanych 

w ciągu roku 

posiłków 

Szkoły (program „Żóty 

talerz”) 
6 188 10260 

stołówki/jadłodajnie 0 0 0 

ośrodki opiekuńcze PCK  0 0 0 

inne formy (kolonia w 

Mszanie Dolnej) 
1 58 

3770 

 

razem 7 246 14030 

 

Łącznie na opłacenie posiłków w ciągu 2016 r. wydano 81 889,24 zł,  

w tym ze środków własnych  16 510 zł. 

Od września 2016 roku MOO PCK realizuje program pn.„Żółty talerz”. Program dofinansowany przez 
Kulczyk Foundation. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży  

aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Zaangażowani rodzice 
mogą doprowadzić do poprawy systemu żywienia w placówce poprzez wpływ na kierownictwo 
szkoły i apelowanie do władz oświatowych i samorządowych. 

W województwie małopolskim projekt  realizowano w sześciu szkołach na terenie powiatu tarnowskiego. 
Programem objętych jest 188 dzieci. Realizacja programu przyczyniła się do zapewnienia dzieciom większej 
różnorodności posiłków oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rozwojowych dzieci. Ponadto udało się 
zainteresować uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli tematyką zdrowego odżywiania.  

 

2. Pomoc doraźna finansowa i rzeczowa  (bez dożywiania) 

 

a) ogólna liczba osób objętych pomocą: 3 717 , w tym kobiety: 929 

b) liczba osób, które korzystały z pomocy doraźnej przynajmniej dwa razy w roku:  

    ogółem: 322,    w tym kobiety: 220. 

c) liczba osób, którym udzielono pomocy (z podziałem na grupy): 

    - niepełnosprawnych 148, 

    - w wieku emerytalnym 330 , 

    - niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych 1400, 

    - bezdomnych 45, 

    - ofiar przemocy 5., 

    - bezrobotnych 89, 

    - ubogich 1078, 



  

    - wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin 10, 

    - osób samotnie wychowujących dzieci 76, 

    - dzieci i młodzieży 733, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ……. 

d) liczba osób, którym udzielono pomocy w formie: 

    - paczek żywnościowych 1 354 

    - odzieży 1 164, 

    - zapomóg pieniężnych 38, 

    - innego rodzaju pomocy 1 161, 

e) ogólna kwota pomocy  198 051,00 zł  

 

W porównaniu do 2015 wzrosła liczba osób objętych pomocą o 1233 oraz kwota udzielonej 
pomocy o kwotę 99 760,79 zł 

 

 

 

 

 PROMOCJA ZDROWIA 
 

Działalność w zakresie promowania zdrowego stylu życia prowadzona była w oparciu o inicjatywy 

Oddziałów Rejonowych PCK i biuro MOO głównie dla dzieci i młodzieży skupionej wokół Szkolnych Kół 

Polskiego Czerwonego Krzyża oraz realizowane projekty kierowane do osób dorosłych i uczestników 

wypoczynku  letniego. W porównaniu do roku 2016 wzrosła liczba uczestników akcji o 8963 i akcji o 138. 

Główna tematyka akcji oświatowo-zdrowotnych to: 

 

 



  

 

 

 

Profilaktyka zdrowia: Projekt „Z profilaktyką na TY! – edukacyjny program profilaktyki chorób 

nowotworowych wśród mieszkańców powiatu krakowskiego” w tym: 

a) pogadanki dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych gimnazjów z powiatu krakowskiego w dwóch 

modułach: moduł 1. Uczennice klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klas trzecich gimnazjum 

– pierwsza wizyta u ginekologa i profilaktyka raka szyjki macicy; moduł 2. Uczennice klas drugich 

szkół ponadgimnazjalnych.– profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi w tym samobadanie 

piersi;  

b) pogadanki dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego z zakresu profilaktyki i 

wczesnego wykrywania raka jądra, chorób przenoszonych drogą płciową, masturbacji i 

bezpłodności,  

Profilaktyka uzależnień: 

 Wykłady Aktywizujące na temat; „Stosowanie Dopalaczy i ich wpływ na zdrowie wśród 

młodzieży”. Podczas  wykładów  przedstawiono następujące tematy;  Co to jest uzależnienie?; 

Palenie papierosów – przyczyną wielu schorzeń.; Wpływ alkoholu na organizm szczególnie 

młodocianych; Przyczyny psychologiczne stosowania środków odurzających wśród młodzieży; 

Odpowiedź na pytanie „Kim jest człowiek pod wpływem narkotyków lub dopalaczy”?; 

Narkotyki a Dopalacze – porównanie działania i leczenia; Jak dopalacz zaburza działanie 

człowieka? ; Przyczyny uzależnienia od mediów; Co to jest Stalking? 

Pogadanki i prelekcje;  

 „Zdrowe Odżywianie ”- omawiane tematy:  Zasady zdrowego odżywiania; Nowa piramida żywienia; 

Główne składniki odżywcze; Witaminy i ich znaczenie; Skutki złych nawyków żywieniowych, 

prezentacja filmu promującego zdrowe odżywianie rekomendowanego przez WSSE.   

Warsztaty z dietetykiem. 

 „Przestrzeganie Podstawowych Zasad Higieny” omawiane tematy; Co to jest higiena?; 

Najważniejsze informacje o bakteriach, wirusach, grzybach i pleśniach; Czynniki sprzyjające 

rozmnażaniu się drobnoustrojów; Choroby wywoływane przez drobnoustroje; Drogi przenoszenia 

się drobnoustrojów; Utrzymanie w czystości całego ciała i pomieszczenia w którym przebywamy. 

 Bezpieczne poruszania się po drodze w oparciu o przepisy prawne – omawiane zagadnienia:  

Wybrane znaki i sygnały drogowe. Zasady poruszania się pieszych po drodze, z uwzględnieniem:- 
chodnika,-  pobocza,- jezdni.; Zastosowanie elementów wpływających na bezpieczeństwo na 
drodze.;  Umieszczanie odblasków w sposób widoczny dla kierujących.; Ruch rowerem - zasady 
wykonywania manewrów, obowiązkowe i dodatkowe elementy wyposażania, stan techniczny.; 
Wybrane przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów, Zagrożenia dotyczące niewłaściwego 
zachowania na drodze. 

 

 

 

 

 



  

 

Zdrowy styl życia: 

 3.KrwiobiegKraków –impreza masowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych promująca bieganie- 
najprostsza, najbardziej naturalna forma ruchu dla zdrowia. 

Ponadto podczas organizowanych licznych pikników (Gorlice, Bochnia, Tarnów, Kraków, Nowy Sącz, 
Chrzanów, Wieliczka) przeprowadzane były bezpłatne badania pomiaru poziomu cukru, ciśnienia 
tętniczego i słuchu. 

  

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

Rodzaj akcji 

Szkoły  

podstawowe 

Szkoły  

gimnazjalne 

Szkoły ponad-

gimnazjalne 
Szkoły razem Osoby  dorosłe 

liczba 

akcji 

liczba 

uczestników 

liczba 

akcji 

liczba 

uczestników 

liczba 

akcji 

liczba       

uczestników 

liczba  

akcji 

liczba  

uczestników 

liczba 

akcji 

liczba 

uczestników 

konkursy 168 5779 37 821 38 1170 243 7770 5 418 

szkolenia 98 3364 19 947 51 2398 168 6709 74 1085 

pogadanki, 

prelekcje 304 9532 156 4070 120 4253 580 17855 25 1115 

Inne, jakie? 

heppening, pikniki 

rodzinne, 

warsztaty, 

3KrwiobiegKraków

,  36 749 14 451 6 730 56 1930 22 2720 

Ogółem 2016 606 19424 226 6289 215 8551 1047 34264 126 5338 

 

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS 

Edukator HIV/AIDS 

Ilość przeprowadzonych zajęć 

Szkoła 

Podstawowa Gimnazjum 
Szkoła ponad- 

gimnazjalna 
Osoby dorosłe 

Instruktor Pierwszej Pomocy     

Nauczyciel–Opiekun SK PCK 16 30 67 20 

Wolontariusz 1  1  

Pracownik oddziału rejono-wego lub 

okręgowego PCK 
2 1 2 1 

                                   Razem 19 31 70 21 

liczba uczestników biorących udział w 

ww. zajęciach 
496 657 2324 321 

W porównaniu do 2015 r.  wzrost liczby zajęć o 78, wzrost liczby uczestników o 1294 

 



  

 

Największe 3 akcje promujące zdrowie zorganizowane na terenie okręgu to: 

 

Lp.  Rodzaj akcji  Tematyka / nazwa programu 

Środowisko 

np. szkoła podst. 

klasy, itp. 

 Liczba 

 uczestniczących 

placówek osób 

 

1 
Happening 

pokazy udzielania I-ej pomocy, badanie 

ciśnienia tętniczego,tlenku węgla w 

wydychanym powietrzu/ „Żyj bez 

nałogów”-Rodzinna Niedziela NGO. 

szkoły 

,podst,gim,ponadgimnaz

jalne,mieszkańcy Bochni 

i powiatu 

15 1500 

2 

 
Bieg 3krwiobiegKraków 

osoby indywidualne od 

4 do 90 lat, 

przedstawiciele firm i 

instytucji. 

 800 

 

3 

Warsztaty 

edukacyjne 

Profilaktyka uzależnień i udzielanie 

pierwszej pomocy przedmedycznej 
Szkoły gimnazjalne  5 532 

 

 

Olimpiada Promocji Zdrowia i  Zdrowego Stylu Życia 

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 37 242 21 21 10 10 

szkoły 

ponadgimnazjalne 
28 411 21 21 7 7 

razem 65 653 42 42 17 17 

W etapie centralnym reprezentantka okręgu małopolskiego, Eliza Grabarczuk zdobyła III miejsce  w 

kategorii szkoła gimnazjalna,           

Realizacja Programu Chroń Dziecięce Uśmiechy 

W tym roku kontynuowano realizację programu edukacyjnego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dot. higieny 

jamy ustnej i zębów dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 

 6-9 lat realizowany był  w 49 placówkach, liczba uczestników 3475 dzieci 

 6-12 lat realizowany był w 51 placówkach, liczba uczestników 2751 dzieci. 

Program cieszy się dużym zainteresowanie. Z roku na rok przybywa liczba placówek uczestniczących w 

programie. 



  

 

 PROMOWANIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 

 

 

Zarząd Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK przyjął 
uchwałą Nr 20/IX/2016 roku z 
dnia 14 września 2016 roku - 
Sprawozdanie z działalności 
Małopolskiej Okręgowej Rady 
HDK za kadencję 2012 – 2016. 
Równocześnie na podstawie 
analizy działalności rad 
rejonowych HDK oraz na 
podstawie oceny działalności 
Rady Okręgowej poprzedniej 
kadencji, Zarząd MOO PCK 
Uchwałą Nr 22/IX/2016 z dnia 
21 września 2016 w sprawie 
organizacji ruchu honorowego 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK postanowił 
odstąpić od powołania na kolejną kadencję 2016 – 2020 nowej Okręgowej Rady HDK w Małopolskim 
Oddziale Okręgowym PCK. Niemniej jednak, w celu stworzenia warunków do rozwoju ruchu HDK w 
Małopolsce i w trosce o zapewnienie reprezentacji środowiska krwiodawców i wpływu na działalność 
MOO PCK, Zarząd zdecydował o powołaniu Zespołu ds. rozwoju i promocji honorowego krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, któremu 
powierzył kluczowe zadania związane z animacją i rozwojem honorowego krwiodawstwa, wykraczające 
również poza kompetencje rady minionej kadencji. Regulamin Zespołu ds. rozwoju i promocji 
honorowego krwiodawstwa na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK przyjął uchwałą Nr 23/IX/2016 z dnia  23 
września 2016r. 

 

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. W 2016 r. działało 9 Klubów HDK PCK zrzeszających 2918 

członków PCK, 5512 wolontariuszy. Zorganizowano 250 rożnego rodzaju imprez i akcji z poborem krwi. 

Ogółem pozyskano w 2016 roku pozyskano 422 47,55 l  krwi. W porównaniu do roku 2015 zwiększyła się 

liczba członków PCK o  119, zmniejszyła się ilość klubów o 16, wzrosła liczba akcji  i o 36.  

 

 

 

 



  

 

 

Działania w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa uwidaczniają się szczególnie w 

realizowanych akcjach jak niżej:  

a. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” XI edycja. 

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. Pierwsza, pilotażowa 

edycja „Ognistego Ratownika” trwała od października do grudnia 2006 r. Jedenasta edycja z 2016 roku 

pozwoliła pozyskać 1420,720 litry krwi. Partnerami Programu są: Komenda Główna Państwowej Straży 

Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.Rozgrywa się w czterech 

kategoriach:  

 

I.          Najaktywniejsza Komenda Państwowej Straży Pożarnej,  

II.          Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza PSP,  

III.          Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  

       IV.          Najaktywniejszy strażak 

 

 

 

 

 

 

W trzech pierwszych kategoriach ocenie podlegał wskaźnik 
efektywności działań promocyjno - organizacyjnych 
poszczególnych jednostek tzn. ogólna ilość pozyskanej krwi  
w ramach programu podzielona przez liczbę strażaków w 
jednostce. W województwie małopolskim XI edycja Programu 
pod hasłem „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – 
Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, pozwoliła wyłonić: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP: 

Zdobywcę I miejsca – KP PSP w Brzesku  

Zdobywcę II miejsca – KM PSP w Nowym Sączu  

Zdobywcę III miejsca –  KP PSP w Gorlicach  

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP: 

Zdobywcę I miejsca – OSP Zakrzów  

Zdobywcę II miejsca – OSP Bieńkówka  

Zdobywcę III miejsca – OSP Kwiatonowice  

W kategorii III – Najaktywniejsza JRG: 

Zdobywcę I miejsca - JRG PSP w Krynicy – Zdroju 

Zdobywcę II miejsca – JRG PSP w Oświęcimiu 

Zdobywcę III miejsca – JRG PSP w Chrzanowie  

W kategorii IV – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny: 

I miejsce -  Pan Bogdan Kurek  - OSP Zakrzów,  

II miejsce -  Pan Leszek Machaj - OSP Dziewin,  

III miejsce - Pan Kamila Jeremenko – JRG Krynica Zdrój . 

 

23 lutego w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie odbyła się 
Uroczystość podsumowania XI edycji Programu. 

 w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP” w Polsce -II miejsca zdobyła Komenda Powiatowej 
PSP w Brzesku  

 w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka OSP” - I miejsce zdobyła Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zakrzowie 

 w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualny” - II miejsce zdobył druh Bogdan Kurka z OSP 
w Zakrzowie.   

 

b. Turnieju „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. Kolejna edycja obyła się w okresie od 01.09.2015 do 24.06.2016. 

W turnieju brało udział: 

 817 uczniów krwiodawców z 16 szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych - oddali 

łącznie 886,000 l. Krwi. 

 2 271 studentów krwiodawców 4 wyższych uczelni, którzy oddali łącznie 918,150 l. Krwi. 

 

 

 



  

 

 

Zwycięzcy (szkoły ponadgimnazjalne, policealne): najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa: I 

wyróżnienie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie; II wyróżnienie Zespół Szkół Zawodowych im. 

Św. Jadwigi Królowej w Bieczu;  

 Wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego 

ucznia szkoły: I miejsce Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie (1,029); II miejsce Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 1 w Krakowie (0,552); III miejsce Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych w Kętach (0,545) 

Wyróżnienie dla szkoły której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju: I miejsce 

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ( 151,200); II miejsce Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno 

–Elektrycznych w Kętach (105,750); III miejsce Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie (102,600) 

Zwycięzcy (uczelnie wyższe): najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa: I wyróżnienie AGH im. S. 

Staszica w Krakowie; 

Wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta: I 

miejsce Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie (0,213); II miejsce Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Tarnowie (0,076); III miejsce AWF w Krakowie (0,025) 

Ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz 

społeczności lokalnej: I miejsce AGH im. S.Staszica w Krakowie (554,350); II miejsce Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Tarnowie (234,200); III miejsce AWF Kraków (99,000). 

 

d.  ”Zbieramy krew dla Polski”  

Po raz ósmy zostały przeprowadzone akcje krwiodawstwa przed sklepami Intermarche  pn. ”Zbieramy 

krew dla Polski”. Pobrano 100,440 ml. Pełnej krwi.nad 81 litrów krwi od 219 dawców. Poborom krwi w 

miastach towarzyszyły dodatkowe atrakcje: pokazy udzielania pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia 

tętniczego, pomiar cukru we krwi. Tabela wyników: 

 Krynica Zdrój ddało krew 24 dawców – 10,800 ml. pełnej krwi                                                               

 Nowy Sącz - oddało krew 24 dawców - 11,890 ml. pełnej krwi 

 Rabka Zdrój - oddało krew 20 dawców - 9.000 ml. pełnej krwi 

 Andrychów - oddało krew 57 dawców - 26,650 ml.pełnej krwi 

 Kraków - oddało krew 5 dawców - 2,250 ml. pełnej krwi 

 Bochnia - oddało krew 8 dawców - 3,600 ml. pełnej krwi 

 Nowy Sącz - oddało krew 33 dawców - 14,850 ml. pełnej krwi 

 Trzebinia - oddało krew 24 dawców - 10,800 ml. pełnej krwi 

 Libiąż - oddało krew 24 dawców - 10,600 ml. pełnej krwi. 

 

 



  

 

 

e.  „Motoserce” 

 

W dniu 04.06.2016 r. w całej Polsce odbyła się zbiórka krwi pod hasłem „Motoserce – Krew Darem 

Życia”. Pomysłodawcą i ogólnopolskim organizatorem akcji są motocykliści zrzeszeni w Kongresie 

Polskich Klubów Motocyklowych. Patronem Akcji jest Polski Czerwony Krzyż. Poprzednie edycje akcji               

(2009-2015) w skali ogólnopolskiej przyniosły ponad 11 000 litrów krwi, z czego w Tarnowie zebrano 

ponad 136 litrów. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorem akcji na terenie Miasta Tarnowa był 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego wraz z Zarządem 

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A. Patronat 

honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Podczas akcji zorganizowano  blok 

dla dzieci - występy artystyczne, konkursy, pokazy sprzętu straży pożarnej, pokazy ratownicze, pokazy 

wyposażenia służb więziennych jak również samochodu do transportu osadzonego, piknik oraz koncert 

„W podzięce dawcom”. Akcja trafiła do bardzo licznej grupy mieszkańców Tarnowa i okolic.  

 

 

f. Wyróżnienia i odznaczania za zasługi na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa: 

  

 Wyróżnienie „Kryształowe Serce” otrzymało 3 osoby, 

 Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymało 31 osób, 

 Złotym Krzyżem Zasługi zostało odznaczono 3 osobę,  

 Srebrnym Krzyżem Zasługi została odznaczona 1 osoba, 

 Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 5 osób.  

 

 

2717 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 1533 honorowym dawcom krwi, 

 

◦ Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 1000 ml kobiety / 12000 ml KP 

mężczyźni/ nadano 697 honorowym dawcom krwi, 

 

◦ Odznakę do legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 15000 ml kobiety / 6000 ml KP 

mężczyźni/ nadano 487 honorowym dawcom krwi 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

g. 3.KrwioBIEG Kraków – październik, Bulwary Czerwieńskiego w Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie 
funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. 
Udział w tym wydarzeniu będzie przejawem solidarności społecznej – tym cenniejszej, że nie wyłącznie 
deklarowanej a potwierdzonej bardzo konkretnym działaniem – udziałem w biegu bądź oddaniem krwi. 
Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów, jak i dla 
każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki 
krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie 
ludzkiego życia i zdrowia. 

 

  3.KrwioBIEG Kraków w liczbach:  

liczba uczestników – 515  

liczba uczestników Biegu Strategicznego 5km/10 km - 440  

liczba uczestników Biegu Dziecięcego na 500 m - 55  

liczba uczestników Marszobiegu z kijkami nordic walking – 20  

liczba dawców zgłoszonych do oddania krwi - 53  

liczba osób zakwalifikowana do oddania krwi – 42 osoby 

Ilość oddanej krwi – 18,9 l 



  

  

 DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA 

 

Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie  

 

Dom PCK  działa na podstawie kontraktów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Struktura organizacyjna: 

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

2. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 

3. Hospicjum Domowe 

 

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 151 pacjentów. 

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa objęła opieką 48 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. Opieką objęto 43 pacjentów. 

 

Zakład zatrudnił w 2016roku wykwalifikowany personel – 4 lekarzy (w tym ordynator) 35 pielęgniarek, 7 

fizjoterapeutów,  terapeutę zajęciowego, logopedę, psychologa,  masażystę, farmaceutę. 

 

 

 

 



  

 

 

DOM PCK w Krakowie poprzez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

współpracuje z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który udziela wsparcia finansowego i 

przekazuje sprzęt medyczny.  

 

  

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. 

 

a. Działalność Zespołu ds. Zespół ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego. 

  

Zespołowi przewodniczy dr hab. Zbigniew Kwasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego. MOO PCK 
współpracuje w tym zakresie z Zakładem Prawa Międzynarodowego Publicznego a także Ośrodkiem 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Instytutem Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 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. Zespół liczy 16 członków, w 2016 roku odbył  5 spotkań. 

 

Członkowie Zespołu prowadzą wszystkie działania merytoryczne z zakresu upowszechniania 

międzynarodowego prawa humanitarnego. Zespół zainicjował i zrealizował miedzy innymi : 

 XII edycję konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym im. prof. Andrzeja 
Pankowicza.31 maja w siedzibie MOO PCK odbył się drugi etap XII edycji Konkursu Wiedzy 
o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych dla szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. W konkursie łącznie wzięło udział 20 uczniów z 8 szkół. Uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem Muzeum Armii Krajowej oraz brali udział w 
warsztatach tematycznych.   

 działania związane z przygotowaniami do obchodów 100 leci PCK 



  

 

 

b. Oddziały Rejonowe PCK oraz biuro MOO PCK działania z zakresu MPH realizują poprzez jednostki 

podstawowe PCK . Formy aktywności: 

 Pogadanki, prelekcje dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów 

organizowane przez  poszczególne 0ddziały rejonowe PCK, 

 Olimpiada wiedzy o PCK i CK organizowane przez OR PCK w Tarnowie dla Powiatu 

Grodzkiego i Ziemskiego 

 szkolenie dla działaczy, wolontariuszy i pracowników MOO PCK – „Ochrona znaku” 

 udział Dyrektora MOO PCK w XX edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego, która odbyła się w dniach 21─25 listopada 2016 roku, przyszło się zmierzyć 

z niejednym wyzwaniem zawartym w kazusie opracowanym przez dr Marcina Marcinko, 

przewodniczącego Komisji ds. Upowszechniania MPH. Obok zajęć praktycznych uczestnicy 

wysłuchali także wykładów dotyczących m.in. zakazów i ograniczeń środków prowadzenia 

działań zbrojnych, statusu kombatanta i jeńca wojennego, ochrony ludności cywilnej, 

specyfiki wojny powietrznej i wojny na morzu, ochrony znaku czerwonego krzyża oraz 

odpowiedzialności jednostki za zbrodnie.W tegorocznej Szkole udział wzięło 30 osób, wśród 

których znaleźli się studenci prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, 

dziennikarstwa i pokrewnych, słuchacze szkół mundurowych oraz oficerowie, pracownicy 

organizacji pozarządowych pracujący w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego, 

strażacy, pracownicy policji. Zajęcia poprowadzili zaś eksperci i praktycy międzynarodowego 

prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni 

wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii 

Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. 

Jubileuszową edycję Szkoły uświetnił wykład okolicznościowy pt.: „Międzynarodowe prawo 

humanitarne jako szczególna dziedzina prawa międzynarodowego – teoria i praktyka”, 

koncert muzyki klasycznej oraz rozdanie nagród dla laureatów XIX konkursu prac 

licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka. 

 podejmowanie interwencji w dziedzinie ochrony znaku – 12 interwencji w tym: 1 zakończona 

sukcesem, 11 w toku. 

 

 

 OŚRODEK SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNY  PCK W 

MSZANIE DOLNEJ SP. Z O.O. 

 

Działa jako jednostka samodzielna. OSR 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.  



  

 

 

 

 PRZYGOTOWANIE DO OBCHODÓW 100 lecia POWSTANIA 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

 

Kontynuując przygotowania do obchodów 100 lecia PCK, podjęto działania w sprawie ogłoszenia 

roku 2017, rokiem gen. Józefa Hallera w Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonym 

Krzyża. Ustanowienie takiego sposobu uczczenia pamięci gen. Józefa Hallera stałoby się kontynuacją 

przygotowań okręgu małopolskiego do obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 r. Gen. 

Józef Haller był trzecim prezesem Komitetu Głównego Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, 

pełniąc funkcję w latach 1920 – 1926. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości Polski i  wkład dla 

rozwoju ruchu młodzieżowego PCK jest nieoceniony. Ponadto, jest to postać niewątpliwie związana          

z Małopolską (urodzony w Jurczycach – gmina Skawina, pochowany w kościele św. Agnieszki                     

w Krakowie). Ponadto, 100 lat temu, 4 czerwca 1917 r. dekretem prezydenta Francji powołana została 

Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą był wspomniany gen. Józef 

Haller. W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy Senat RP ogłosił gen. Hallera patronem 

roku 2017. W roku 2017 planuje się zorganizować cykl wydarzeń upamiętniających gen. Józefa  Hallera. 

Nawiązano współpracę z Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, mającym 

siedzibę w Jurczycach oraz Stowarzyszeniem Razem dla Wszystkich z Jurczycach (pierwsze robocze 

spotkanie obyło się w drugiej połowie stycznia br.). 

  

Rozpoczęto prace związane z organizacją Muzeum PCK (ogłoszono kampanię zbiórki pamiątek PCK),   

        przygotowanie logo obchodów, powołanie komitetu honorowego obchodów w Małopolsce. 

 



  

 

 
 

 ZARZĄDZANIE 

 

Zarządzaniem i należytym funkcjonowaniem w ramach kompetencji kierował i nadzorował  poprzez 

wydawanie  stosownych  uchwał  Zarząd oraz Dyrektor  Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża.   

  

a. Najważniejsze działania zarządcze podjęte w 2016 roku:  

 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 

 przygotowano projekt konserwatorski dot. remontu elewacji budynku PCK przy ul. Studenckiej i 

złożone zostały wraz z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel do Społecznego Komitetu 

Odnowy Zabytków Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 W ramach  Pilotażowego Program Odbioru i Zagospodarowania Tekstyliów pn. 100% KORZYŚCI 

przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Miejskiego Ośrodka Pomocy w 

Krakowie otwarty został Punkt wydawania odzieży w Krakowie. 



  

                    

 

b. Zatrudnienie   W 2016 roku zatrudnionych było 69 osób na podstawie umowy o pracę, a na 

podstawie umów cywilnoprawnych 432 osób.  

 

c. Szkolenia 

Dla pracowników biura okręgowego i oddziałów rejonowych i działaczy zarządów rejonowych. 

Zorganizowane zostało szklenie „Ochrona znaku”. Zajęcia teoretyczne i warsztaty prowadziła p. 

Małgorzata Stefańska - przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża przy ZG 

PCK. Cyklicznie organizowane były szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie 

województwa małopolskiego.     

 

d. Kontrole. 

W 2016 r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym przeprowadzono 13 kontroli przez instytucje 

zewnętrzne takie jak: Urząd Miasta Nowy Sącz - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności, Starostwo Pawiatowe w Nowym Sączu - Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, Urząd Miasta Nowy Sącz, Agencja Rynku Rolnego, Starostwo Powiatowe w 

Tarnowie, Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliczce, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Krakowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Departament 

Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W czterech 

przypadkach wydane przez kontrolujących zalecenia, zostały wykonane bez uwag. 

 

 

 



  

 PODSUMOWANIE: 

 

Podsumowując działalność organizacyjną okręgu za rok 2016 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.  

Ciągle poważnym problemem finansowym jest bardzo wysoki odpis obowiązkowy na rzecz Zarządu 

Głównego, który w Małopolsce w roku 2016 wyniósł …............ zł i o taką wartość pogorszył wynik 

finansowy MOO PCK. Dużym obciążeniem była również spłata zadłużenia wobec NFZ, z która w 

znaczącej części MOO PCK poradziło sobie w roku 2016. 

 

 

 

 INFORMACJE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH i 

PROGRAMACH 

 

Programy regionalne (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 

 „Wzrastanie „ 

1.01-30.11. 

 

Młodzież szkolna, 

nauczyciele/Promocja 

wolontariatu i 

działalności PCK wśród 

uczniów 

45 nauczycieli 

 

750 uczniów 

15900,00 3600,00 FIO 

Kolorowe Marzenia 

15.05-10.06.  

 

Dzieci niepełnosprawne 50  4044,12 0 Gmina Miejska 

Kraków 

Klub Seniora „Sliver Club 

15.05-30.11. 

Osoby powyżej 60 roku 

życia  

330 13661,31 811,00 Urząd 

Marszałkowski  

SIM Skuteczność Inicjatywa 

Młodość 

15.05-30.11. 

Młodzież do 25 roku 

życia zainteresowana 

wolontariatem  

40  9500,00 1170,00  Urząd 

Marszałkowski 

Zadanie Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

"Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi"  

01.01- 31.12  

Zasłużeni Honorowi 

Dawcy Krwi 

województwa 

małopolskiego 

2372 12839,00 0,00 Narodowe 

Centrum Krwi 



  

 Szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy dla 

młodzieży  

01.09.- 30.11. 

Uczniowie 7  szkół 

ponadgimnazjalnych 16 

h kursy pierwszej 

pomocy 

105    6430,87 1400 Urząd Miasta 

Krakowa 

Wypoczynek letni z 

programem promocji 

zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej dla dzieci 

rolników objętych rolniczym 

systemem ubezpieczenia 

społecznego. 

16.08-29.08 

dzieci w wieku 9-16  lat z 

rodzin ubogich 

województwa 

małopolskiego i 

podkarpackiego 

64 64489,12 

 

35239,12 

 

Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

Rolników, 

„Gorączka złota”, 

nawiązki sądowe, 

wpłaty 

uczestników, 

Gminne Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej, 

działalność 

gospodarcza MOO 

„Wtórpol”  

 

Programy lokalne (o zasięgu obejmującym obszar rejonu lub kilku rejonów): 

 

realizujący 

rejon/ 

delegatura 

nazwa 

programu 

i czas jego 

trwania 

adresaci/tematyka  

programu 

liczba osób 

objętych 

programem 

łączny koszt 
wkład własny 

PCK 

źródła 

finansowania 

Bochnia „Żyj bez 

nałogów” 

1.04.-31.12. 

Dzieci, młodzież szkolna i 

dorośli mieszkańcy 

Bochni/ promocja postaw 

i zachowań 

prozdrowotnych. 

500      1 054,52                   54,52     Gmina Miasta 

Bochnia 

Nowy Sącz Propagowanie 

idei 

honorowego 

krwiodawstwa  

01.03.-15.12. 

Mieszkańcy powiatu i 

miasta Nowy Sącz, 

krwiodawcy/promocja 

honorowego 

krwiodawstwa 

160       7 700,00              3 700,00     Urząd Miasta 

Nowy Sącz,  

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Saczu 

Sponsorzy, 1% 

 

 

 

Propagowanie 

idei 

honorowego 

krwiodawstwa  

1.03-10.12 

Rejonowe 

Mistrzostwa 

Pierwszej 

Pomocy. 

01.04.-30.05 
Młodzież szkół 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 

340       5 263,00              1 263,00     Urząd Miasta 

Nowy Sącz,  

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Sączu 

Akademia 

Pierwszej 

Pomocy 

15.03.-10.06 

Oświęcim Propagowanie 

idei 

honorowego 

członkowie klubów 

Honorowych Dawców 

Krwi, krwiodawcy 

800 8988,70 668,70 Urząd Miasta 

Oświęcim 



  

krwiodawstwa  

14.01 – 31.12 

niezrzeszeni, młodzież  

szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych oraz  

mieszkańcy miasta 

Oświęcim/promocja 

honorowego 

krwiodawstwa 

Powiat 

Krakowski 

Delegatura 

„Z profilaktyką 

na TY!” 

01.10-15.12 

 

młodzież gimnazjów i 

szkół 

ponadgimnazjalnych/ 

Profilaktyka raka piersi, 

szyjki macicy i raka jąder. 

250 9810,00 1410,00 

W tym: 

1400,00 wkład 

własny osobowy 

Powiat Krakowski,  

działalność 

gospodarcza MOO 

PCK 

„Wiedza na 

wagę życia” 

13.05-15.12 

 

uczniowie szkół 

wszystkich szczebli i 

osoby dorosłe/ 

Promocja pierwszej 

pomocy i honorowego 

krwiodawstwa 

299 20200,00 2020,00 

W tym: 

2180,00 

wkład własny 

osobowy 

Powiat Krakowski,  

działalność 

gospodarcza MOO 

PCK 

„Krew darem 

życia” 01.09-

30.11 

Młodzież pełnoletnia i 

dorośli mieszkańcy miasta 

i gminy Skawina, 

honorowi dawcy krwi 

zrzeszeni w PCK/ 

promocja honorowego 

krwiodawstwa, Dni 

Honorowego 

krwiodawstwa   

500 5980,90 900,00 Gmina Skawina 

Działalność 

Czerwonego 

Krzyża”  

młodzieży szkół 

podstawowych i 

gimnazjalnych  miasta 

Skawina/Konkurs  

32 1760,60 300,00 Gmina Skawina 

Sucha Beskidzka 

„Promocja 

honorowego 

krwiodawstwa 

poprzez 

organizowanie 

akcji 

honorowego 

krwiodawstwa 

na terenie 

pow. Suskiego 

” 01.04-30.11. 

dorośli  mieszkańcy 

Gminy Zawoja, 

członkowie klubu HDK 

PCK,  krwiodawcy 

niezrzeszeni, młodzież  

szkół  ponadgimnazjaln/ 

zaszczepieniu 

humanitarnej idei 

honorowego 

krwiodawstwa w zakresie 

ochrony i promocji 

zdrowia  

120       5 900,00      2400,00              

(w tym 1000 zł 

wkład własny 

osobowy)  

Zarząd Powiatu 

Suski 



  

„Ratowanie 

zdrowia życia 

drugiego 

człowieka 

poprzez 

organizowanie 

akcji 

honorowego 

krwiodawstwa 

na terenie wsi 

Zawoja” 01.01 

-30.11. 

 

dorośli  mieszkańcy 

Gminy Zawoja, 

członkowie klubu HDK 

PCK,  krwiodawcy 

niezrzeszeni, młodzież  

szkół  ponadgimnazjaln 

pozyskanie nowych 

honorowych dawców 

krwi 

120       4 000,00      2400,00               

(w tym 1100 zł 

wkład własny 

osobowy)  

Gmina Zawoja 

Tarnów Grodzki  „Warsztaty 

edukacyjne dla 

młodzieży 

szkolnej z 

zakresu 

profilaktyki 

uzależnień i 

udzielania 

pierwszej 

pomocy 

przedmedyczn

ej”  

 01.04-25.07 

Młodzież gimnazjalna/ 

Nauka  

umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

532     18 260,00      0,00 Urząd Miasta 

Tarnowa 

„Motoserce – 

Krew Darem 

Życia”- 23.05-

24.06 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa 

300       5 414,00                 564,00     Urząd Miasta 

Tarnowa, OR PCK  

Tarnów Ziemski promowanie 

idei 

krwiodawstwa                 

01.03-20.12. 

Mieszkańcy Gminy Żabno 200       3 250,00                 400,00     Gmina Żabno, 

darowizny 

Promocja 

zdrowia i 

pierwszej 

pomocy 

Uczniowie szkół  

ponadgimnazjalnych 

147       6 300,00                 300,00     Urzędy Gmin, 

darowizny 

promocja 

zdrowia i HDK                           

01.06.-10.12. 

Uczniowie szkół  

ponadgimnazjalnych 

804       5 600,00                 600,00     Starostwo 

Powiatowe, 

składki 

członkowskie 

Wieliczka Powiatowe 

Zawody 

Pierwszej 

Pomocy 

10.03.-

31.05.2016 

uczniowie szkół 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 

120 5200 200 Powiat Wielicki 

 

 

 

 

 



  

 


