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Sprawozdanie z działalności 
Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego 
   Polskiego Czerwonego Krzyża  

za rok 2017 
 

 
 
 

 Podstawą do sporządzenia 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 pn. „PAMIĘĆ I OBECNOŚĆ”. 

 
 

Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Małopolski Oddział 
Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w 2017 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 wypoczynek dzieci i młodzieży 

 Działalność lecznicza (DOM PCK w Krakowie). 

 Usługi opiekuńcze. 

 Kursy udzielania pierwszej pomocy. 

 Gospodarowanie odzieżą używaną. 
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W roku 2017 wszystkie oddziały i jednostki organizacyjne MOO PCK realizowały zadania statutowe. 
Realizowane były usługi opiekuńcze podstawowe, specjalistyczne, rozwijał się ruch honorowego 
krwiodawstwa, prowadzone były szkolenia i pokazy PP. Działała grupa ratownictwa i grupa SIM, udzielano 
pomocy finansowej i rzeczowej, organizowano zbiórkę odzieży, realizowano dożywianie dzieci itp. 
Szczegółowo zakres i skala tych działań została opisana w dalszej części sprawozdania. Ponadto 
zrealizowano kilka przedsięwzięć nowych, ważnych dla rozwoju naszego oddziału, w tym:.  
 

1. Zintensyfikowano przygotowania do obchodów 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Roku m.in 
podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia Roku 2017 w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK – 
rokiem gen. Józefa Hallera, trzeciego prezesa Komitetu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Czerwonego Krzyża, popularyzowano postać Prezesa Hallera wśród członków i działaczy PCK.  

1. Opracowano ramowy harmonogram imprez, rozpoczęto przygotowania do konferencji 
historycznej na 100 lecie PCK 

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na logo 100 lecia PCK 
3. Zorganizowano konferencję prasową poświęconą roli Czerwonego Krzyża w odkrywaniu zbrodni 

katyńskiej. Konferencja związana była bezpośrednio z poszukiwaniami zaginionych „skrzyń 
katyńskich” przez Instytutu Pamięci Narodowej na terenie siedziby MOO PCK 

4. Zorganizowano uroczyste wręczenie Medalu Florence Nightingale dla Pani Anny Kaczmarczyk-
magister pielęgniarstwa, oficer Wojska Polskiego. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
przyznał Medal  z rekomendacji MOO PCK oraz Małopolskiej Izby Pielęgniarskiej w Krakowie k. 
Uroczystość zgromadziła wiele osób ze środowiska czerwonokrzyskiego, medycznego, 
wojskowego.  Po raz pierwszy po 10 latach przerwy , polska pielęgniarka związana z Czerwonym 
Krzyżem została uhonorowana tym zaszczytnym odznaczeniem.  

5. Zakontraktowano usługi medyczne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Hospicjum domowego i 
Długoterminowej opieki pielęgniarskiej na okres kolejnych 5 lat, do 2022 roku.  

6. Rozpoczęto przygotowania do rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na ul. Olszańskiej 5. 
Opracowano koncepcję architektoniczna dla przebudowy pomieszczeń, rozpoczęto negocjacje z 
właścicielem obiektu.  

7. Przeprowadzono remont konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Studenckiej 19, będącej 
siedzibą MOO PCK oraz izolację piwnic. Wartość prac 415 000 zł. Finansowanie: Narodowy 
Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Gmina Miejska Kraków, Ministerstwo Kultury, środki 
własne PCK.  

8. Uruchomiono nową stronę internetową pod adresem www.pck.malopolska.pl 

 
 

I. Dane organizacyjne: 
 
Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK pracował w składzie: 
 

 Mieczysław Pasowicz – Prezes (funkcję tę pełnił do 13 czerwca 2017 r.) 

 Paweł Ciećko – Wiceprezes 

 Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes 

 Mieczysław Kurek – Wiceprezes (od 13 czerwca 2017 r. p.o Prezesa MOO PCK, a od 30 czerwca 
2017 funkcję Prezesa) 

 Stanisława Badowska – Członek Zarządu (w dniu 11.01.2017 r. złożyła rezygnację z funkcji Członka 
Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dalszej społecznej 
działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu) 

 Mieczysław Orczykowski – Członek Zarządu 

 Justyna Zaleska – Członek Zarządu 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zwołany został  w trybie  nadzwyczajnym zjazd okręgowy Małopolskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, na którym dokonano wyboru Prezesa MOO PCK i 
wyborów uzupełniających do Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Małopolskiego Oddziału Okręgowego został p. 
Mieczysław Kurek a do Zarządu wybrani zostali p. Dariusz Cieśla i Rafał Kapałka. 
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Od 30 czerwca 2017 r.  Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK pracuje w składzie: 

 Mieczysław Kurek – Prezes  

 Paweł Ciećko – Wiceprezes 

 Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes 

 Dariusz Cieśla – Członek Zarządu 

 Rafał Kapałka - Członek Zarządu 

 Mieczysław Orczykowski – Członek Zarządu 

 Justyna Zaleska – Członek Zarządu 
 
 
Komisja Rewizyjna Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK pracowała w składzie: 

 Janina Saniternik – Przewodnicząca 

 Grażyna Bryndal – Wiceprzewodnicząca 

 Iwona Warzecha– Sekretarz 

 Ewa Kielan – Członek 

 Antoni Curzydło – Członek 
 

1. Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 2017 roku odbył 10 protokołowanych 
posiedzeń w trakcie których podejmował uchwały oraz szereg wniosków i decyzji dot. 
funkcjonowania PCK na terenie województwa małopolskiego. Na posiedzeniach Zarządu 
omawiana była sytuacja finansowa okręgu, bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania oddziałów 
rejonowych, honorowego krwiodawstwa, pomocy socjalnej, pierwszej pomocy, prawa 
humanitarnego, działalności młodzieżowej, 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 omawiała zagadnienia dotyczące funkcjonowania okręgowych struktur; opracowała 
roczny plan pracy; sporządziła opinię do rocznego sprawozdania finansowego                                        
i merytorycznego MOO PCK oraz omawiała tematy związane z prowadzonymi przez Komisję 
kontrolami. Członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach zarządu oraz przedsięwzięciach 
organizowanych przez Oddziały Rejonowe i Oddział Okręgowy PCK.  

 
 

W okresie  sprawozdawczym na terenie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża funkcjonowało:  

 

 11 Oddziałów Rejonowych PCK (Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Kraków,  Nowy Sącz, 
Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów dla Powiatu Grodzkiego, Tarnów dla Powiatu 
Ziemskiego, Wieliczka). 

 2 Delegatury PCK:  w Krakowie dla Powiatu Krakowskiego i  w Wadowicach. 

 W strukturach organizacyjnych Oddziału Okręgowego działało 208 jednostek podstawowych 
zrzeszających  4734 członków Polskiego Czerwonego Krzyża opłacających składki członkowskie, w 
tym : 

- 7 Kół zakładowych/środowiskowych PCK 

- 89 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK  

- 108 szkolnych kół PCK 

- 2 akademickie koła PCK 

- Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych  

- Grupa Ratownictwa  PCK  Kraków  
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INFORMACJA  O  REJONACH/DELEGATURACH  I  JEDNOSTKACH  PODSTAWOWYCH  PCK 

 

(wg. stanu na dzień 31.12.2017 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 5 150 4 65   10 225 

2 Brzesko     3 30 1 22   4 52 

3 Chrzanów 1 43 4 132 19 240   24 415 

4 Gorlice     7 214       7 214 

5 Nowy Sącz 1 13 7 110 29 419   37 542 

6 Olkusz     4 85       4 85 

7 Oświęcim     3 51 1 38   4 89 

8 
Sucha 
Beskidzka 

    3 97       3 97 

9 
Tarnów 
Grodzki 

1 10 13 477 5 129   19 616 

10 
Tarnów 
Ziemski 

1 19 11 148 22 370   34 537 

11 Wieliczka 0 4 3 37 4 60   7 101 

12 

Delegatura 
Powiat  
Krakowski 

    1 51 2 25   3 76 

13 
Delegatura
Wadowice 

1 17 2 140 4 183   7 340 

14 
Biuro  
MOO PCK 

1 22 23 978 20 316 1 29 45 1345 

RAZEM rok 
2017 

7 138 89 2700 111 1867 1 29 208 4734 
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

 
1. RATOWNICTWO: 

 
W roku 2017 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 39 ratowników 
ogółem w tym 29 członków PCK i 10 wolontariuszy.  
 

 
 
 
Grupa 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 gospodarczej - zabezpieczenia medyczne imprez publicznych - na zlecenie oraz działania 
promocyjno - marketingowe.  
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Najważniejsze aktywności Grupy to:  
 

 rekrutacja  nowych członków;  

 przeprowadzenie 3 bloków szkoleniowych z zakresu ratownictwa;  

 zorganizowanie ćwiczeń ratowniczych wewnętrznych (1);  

 udział w ćwiczeniach i  manewrach zewnętrznych (5);  

 zabezpieczenie 6 imprez na zlecenie zewnętrznych instytucji i jednostek PCK;   

 współpraca z Małopolską Cywilną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie współpracy przy 
akcjach poszukiwawczych osób zaginionych oraz działaniach szkoleniowych i wymiany doświadczeń -  

 udział w spotkaniach dzielnicowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego;  

 udział członków Grupy w organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (etap rejonowy, okręgowy) 
 
 
 
Dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania grupy Małopolski Oddział Okręgowy PCK udostępniał 
zasoby magazynu interwencyjnego, w którym gromadzone były środki niezbędne do użycia przy 
wystąpieniu klęsk żywiołowych (namioty, łóżka typu kanadyjka) oraz samochód Volkswagen Caravelle 
wraz z przyczepą wyposażaną w namiot, koce, łóżka polowe, agregat prądotwórczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
2. 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 samorządowej oraz 
prowadzonej działalności gospodarczej.  Działaniami objęte były osoby dorosłe, a także środowiska 
dziecięco – młodzieżowe. W 2017 r. przeprowadzono 85 kursów, przeszkolono 1429 osób.  Realizowane 
były również inne formy działalności edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy: prelekcje, pogadanki, 
warsztaty, pokazy. Ogółem zorganizowano i przeprowadzono 296 zajęć podczas których  przeszkolono 
8900 osoby (W porównaniu do roku 2016: spadek liczby kursów i zajęć o  86, osób przeszkolonych o 
1185). 
 
Szkolenia oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadziło 11 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK z 15 
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”  7  szt., 

 laptopy  7  szt., 

 rzutniki multimedialne 7 szt. 
 
Oddziały Rejonowe PCK w Nowym Sączu, Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego, Wieliczce, 
Delegatura PCK dla Powiatu Krakowskiego oraz Biuro MOO PCK realizowały projekty, które w swoich 
treściach zawierały naukę pierwszej pomocy. 
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 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 XXV 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 27 maja  w Krakowie. Spośród 12 
zespołów, najlepszy okazał się zespół Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, który reprezentował 
Małopolskę w etapie centralnym w Rzeszowie.  Zespół z Małopolski zajął wysokie IV miejsce w rywalizacji 
ogólnopolskiej. 
 
 

 
 
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. 
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Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego został zaproszony do zorganizowania 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla pracowników spółek Grupy Azoty S.A w Tarnowie. 
 

3. 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 dla Powiatu 
Krakowskiego w Gminie Mogilany i 
Kocmyrzowie-Luborzycy 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  

Wartość zadania w 
zł  

Bochnia 
Opieka nad chorym w 
domu w zakresie 
świadczenia 
opiekuńczych usług 
gospodarczych i 
pielęgnacyjnych na 
terenie gminy Łapanów. 

1 1 11 4 000 
 

2  
92 000,00 

 

 
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 miasta i gminy 
Trzebinia, Alwerni i Babic 
 

    

 
1 

 
4 

 
191 

 
54 628 

 
27 

 
1 027 879,50 
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Nowy Sącz 
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dostosowane 
do 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 

1 3 100 67 674,5 68 1 515 748,80 

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 1 385 166 200 139 3 191 040,00 
 
 

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 1 812 260 700 180 5 005 440,00 
 

Biuro MOO - 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla rodzin z 
dziećmi 
niepełnosprawnymi 
zamieszkałych na terenie 
m. Krakowa 

1 1 82 18 575 60 390 075,00 
 

Delegatura MOO  - 
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi  
na terenie  Gminy Mogilany 

1 
 

1 6 3 830 
 

4 109078,40 

Delegatura MOO  - usługi 
opiekuńcze na terenie  
Gminy Mogilany 

1 1 6 2 448 6 48970,00 

Delegatura MOO – usługi 
opiekuńcze gospodarcze i 
pielęgnacyjne na terenie 
Gminy Kocmyrzów 
Luborzyca 

1 1 12 2 166 5 45486,00 
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Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 10 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu. Opieką 
objęto 1736 chorych. Bezpośrednio usługi realizowało 517 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. Prowadzone były również specjalistyczne szkolenia: 

 Omówienie najczęściej występujących jednostek chorobowych wieku starczego. 
 Pielęgnacja osób starszych , przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
 Demonstracja podstawowych zabiegów pielęgniarskich. 
 Rozpoznawanie potrzeb osoby chorej i niepełnosprawnej oraz pomoc w ich zaspokajaniu. 
 Podstawowe zabiegi rehabilitacyjne nad chorym w domu. 
 Zasady żywienia osób starszych i chorych z uwzględnieniem diet w najczęściej występujących 

schorzeniach. 
 Ćwiczenia praktyczne podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

 

 

Ponadto: 

  „Praktyczne porady prawne” 
 „Odleżyny”.  
 „Nadciśnienie tętnicze” .  
  „Oparzenia” 

 Szkolenia prowadzone były przez specjalistów z danej dziedziny, koordynatorów usług 
opiekuńczych, dyplomowane pielęgniarki, instruktorów PP PCK, inspektora BHP i prawnika. 
Dodatkowo dla podopiecznych usług opiekuńczych MOO PCK przekazywał łóżka, pościel, bieliznę 
osobistą, odzież używaną i nową, sprzęt rehabilitacyjny, paczki żywnościowe. 

Dla beneficjentów specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z 
upośledzeniem umysłowym i fizycznym zorganizował bal karnawałowy oraz liczne zabawy pod kierunkiem 
animatorki i pokazy pierwszej pomocy.  
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4. 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 2017 

zrealizowaliśmy następujące 
działania: 

 
 
 
 
 

 
 

 ze środków Województwa Małopolskiego realizowany był projekt pt. „Klub Seniora „SILVER 
CLUB” Celem projektu było poszerzenie zakresu tematyki kierowanej do seniorów o aspekt 
edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowane to zostało poprzez utworzenie 
PODSTOLIKA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ i przeprowadzenie cyklu spotkań, wykładów 
otwartych, warsztatów w zakresie zdrowego stylu życia. Wykłady otwarte skierowane były do 
szerokiego grona odbiorców spełniających wymogi formalne tzn. wiek powyżej 50+ i 
zamieszkujących na terenie Małopolski – w szczególności z terenów peryferyjnych. Praktyczne 
zajęcia ogólnousprawniające (korekcyjno – lecznicze), miały na celu poprawę pełnej ruchomości 
stawów i elastyczności mięśni, usunięcie przykurczów, wzmocnienie mięśni stabilizujących, 
działanie terapeutycznie w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu oraz poprawę ogólnej 
wydolności i koordynacji ruchowej. Zajęcia te jak i trening pokazowy nordic walking, oraz 
praktyczne zajęcia ze znajomości współczesnych urządzeń i aplikacji mobilnych służyły 
monitorowaniu stanu zdrowia i aktywności seniorów 

 w Klubie Seniora „Silver Club” przy współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w 
Krakowie i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie dla 80 seniorów organizowano zajęcia 
z literatury i historii, a przede wszystkim fitness i  gimnastykę ruchową. Seniorzy z Klubu Silver 
Club znajdowali się pod opieką doświadczonych fizjoterapeutów z Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, którzy przeprowadzali ocenę stanu zdrowia uczestników zajęć, badania 
wydolności organizmu, organizowali różne grupy ćwiczeniowe i rehabilitacyjne.  

 
 

 Współpraca z Harcerskim Klubem 
Seniora Kombatanta. Współpraca z 
Harcerzami Seniorami polega na 
organizacji wspólnych spotkań 
okolicznościowych. W kwietniu 
2017  w rocznicę aresztowania  
Seweryna Udzieli – Komendanta 
Chorągwi Krakowskiej Szarych 
Szeregów zorganizowaliśmy razem 
zbiórkę harcerską pod pamiątkową 
tablicą przy ul. Studenckiej 19.  
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5. 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 15 
szkoły podstawowe 56 887 373 
gimnazja 10 152 28 
szkoły ponadgimnazjalne 29 442 213 
zespoły szkół 13 356 256 
szkoły wyższe i pomaturalne 2 20 507 
Razem 111 1867 1392 

 

               W porównaniu do 2016 spadek liczby kół o 12, członków o 263. 

 

 

 

 

Kluby Wiewiórka PCK  

 

                           l i c z b a 

        klubów         członków 

 szkoły 13 678 

 przedszkola 14 863 

razem 27 1541 
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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 40 placówkach, liczba uczestników 3011 dzieci 

 6-12 lat realizowany był w 37 placówkach, liczba uczestników 3744 dzieci. 
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. W roku 2017 zwiększyła się liczba uczestników.  
 

 
Działalność Grupy SIM.  
 
Młodzież zrzeszona w Polskim Czernym krzyża czynnie uczestniczy w  akcja organizowanych przez biuro 
MOO PCK. Oddziały Rejonowe PCK na terenie okręgu oraz uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach. 

Jedyna w Małopolsce 
Grupa Społecznych 
Instruktorów PCK w 
Krakowie. Grupa liczy 12 
członków PCK. Działania 
grupy: pokazy pierwszej 
pomocy dla dzieci i 
młodzieży, udział w 
Mistrzostwach pierwszej 
pomocy, udział w akcjach 
pomocowych 
organizowanych przez 
biuro MOO PCK 
„Wielkanoc z PCK, 
Wyprawka dla żaka, 
Czerwonokrzyska 

Gwiazdka. W Tygodniu PCK w ogrodzie przy ul. Studenckiej w ramach programu edukacyjnego „Super 
Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby” przeprowadzili zajęcia dla grup przedszkolnych połączone z zabawami 
integracyjnymi, edukacja z zakresu pierwszej pomocy, konkursem rysunkowym „Czerwony Krzyż”.  W 
zajęciach uczestniczyło 120 przedszkolaków. 

 
 
 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 
Zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci o niskim statusie materialnym z województwa 
małopolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK Sp. z o.o. w Mszanie Dolnej z programem 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Wypoczynek dofinansowany był ze środków Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, Rady Pań 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 
środków własnych MOO PCK oraz 
zbiórki publicznej „Gorączka złota”. 
 
 

 w terminie od 30 stycznia 
2017 roku do 08 lutego 2017 
roku zimowisko dla 21     
 uczestników 

 w sierpniu zorganizowano 14 
dniowy turnus kolonijny dla 
72 uczestników.  
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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. Podczas wycieczek 
autokarowych i pieszych wędrówek mieli okazję zapoznać się z położeniem geograficznym Beskidu 
Wyspowego, Gorców i Tatr. Poznali nazwy  pasm górskich i szczytów górskich oraz zapoznali się z kulturą 
regionów. 
 

 
W czasie pobytu realizowany był również program kulturalno – oświatowy:  Program obejmował zajęcia 
edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, pedagogiczno-psychologiczne. Uczestnicy  zapoznani zostali z 
regulaminem obiektu, regulaminem wypoczynku, poznali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, 
podczas podróży, wycieczek i kąpieli. Zapoznali się z przepisami przeciwpożarowymi, BHP, vademecum 
„Bezpieczne zimowisko” czy”” Bezpieczne wakacje”. 
Dzięki realizacji  program z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dzieci nabyły umiejętność 
odpowiedniego postępowania w przypadku zachowań ryzykownych oraz w przypadku stosowania używek 
przez rówieśników i bliskich. Dowiedziały się również jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku 
oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w wypadkach. Poznały zasady zdrowego odżywiania i dbania o 
sprawność fizyczną. 

 
Usługi specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi takie realizowane były 
na terenie miasta Krakowa (finansowanie Gmina Kraków) oraz w Gminie Mogilany, gminie Nowy Sącz. 
Zajęcia z dziećmi prowadziła wykwalifikowana kadra złożona z psychologów, pedagogów, 
olinofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów. 
 

 
 
 
 

Małopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

przekazuje również rowery 
trójkołowe rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. Na terenie 
województwa w 2017 roku 
przekazaliśmy 58 rowerów. 

 
 
 
 
 

 
 

 
6. 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: 
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 Dożywianie : 

 

placówki dożywiania 
liczba placówek 

dożywiania 

liczba osób 
korzy-

stających w 
ciągu roku z 
dożywiania 

ilość wydanych 
w ciągu roku 

posiłków 

Łącznie na 
opłacenie 

posiłków w 
ciągu 2017 r. 

wydano  

w tym ze 
środków 
własnych   zł 

Szkoły (program „Zółty 
talerz”) 

6 275 36 733 140 512,88 0,00 

stołówki/jadłodajnie      

ośrodki opiekuńcze PCK       

inne formy: zimowisko, 
półkolonia, kolonia 

3 303 12 330 47 066,00 14 041,99 

razem 9 578 49 063 187 578,88 14 041,99 

 
 

 

Łącznie na opłacenie posiłków w ciągu 2017 r. wydano 201 620,87 zł, w tym ze środków własnych           14 

041,99   zł. (wypoczynek dla dzieci i młodzieży) 

 

 

 

Od września 2016 roku Biuro 
MOO i Oddział Rejonowy PCK 
dla Powiatu Ziemskiego  w 
Tarnowie 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 275 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.  
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Pomoc doraźna finansowa i rzeczowa  (bez dożywiania) 
a) ogólna liczba osób objętych pomocą: 3 918,  
b) liczba osób, które korzystały z pomocy doraźnej przynajmniej dwa razy w roku:  
    ogółem: 653,     
c) liczba osób, którym udzielono pomocy (z podziałem na grupy): 
    - niepełnosprawnych 573, 
    - w wieku emerytalnym 1217, 
    - niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych 581, 
    - bezdomnych 31., 
    - ofiar przemocy 1., 
    - bezrobotnych 209., 
    - ubogich 2034, 
    - wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin 149., 
    - osób samotnie wychowujących dzieci 86., 
    - dzieci i młodzieży 296, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 16. 
d) liczba osób, którym udzielono pomocy w formie: 
    - paczek żywnościowych 1437, 
    - odzieży 1283., 
    - zapomóg pieniężnych 41, 
    - innego rodzaju pomocy 1157, 
e) ogólna kwota pomocy  266 108,93 zł  
f) ilość magazynów pomocy doraźnej 2. 

 

W porównaniu do 2016 wzrosła liczba osób objętych pomocą o 201 oraz kwota udzielonej pomocy                 
o 68 057,92 zł  
 
 
7. 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  zimowego i  letniego. W porównaniu do roku 2016 liczba akcji wzrosła o 80, liczba 

uczestników o 8535 osoby. 
Główna tematyka akcji 
oświatowo-zdrowotnych to: 
 
 
 

Pogadanki, prelekcje, 
szkolenia: 

 
„Zdrowe odżywianie” - 
Program zajęć obejmował 
następujące zagadnienia: 10 
Zasad Prawidłowego Żywienia 
propagowanych przez Instytut 
Żywności i Żywienia w 
Warszawie; Nowa piramida 
żywienia; Główne składniki 
odżywcze; Witaminy i ich 

znaczenie; Skutki złych nawyków żywieniowych; Zdrowotne elementy aktywności fizycznej; Projekcja filmu 
promującego zdrowe odżywianie rekomendowanego przez WSSE . Przeprowadzony został  Quiz pt. „Czy 
znasz te owoce i warzywa”. 
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 „Pierwsza pomoc” -  zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały takie zagadnienia jak:  ocena stanu 
poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie w przypadku braku 
oddechu (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zastosowanie Automatycznego Defibrylatora 
Zewnętrznego (AED), postępowanie w przypadku ran i krwotoków, postępowanie w przypadku oparzeń, 
złamania, porażenia prądem, zakrztuszenia, omdlenia.  
 
„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” - warsztaty dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze w 
oparciu o przepisy prawne. Podczas warsztatów przedstawiono i omówiono następujące 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. Warsztaty 
przeprowadzono z użyciem prezentacji programu Power Point i metod aktywizujących grupę oraz ćwiczeń 
praktycznych. 
„Bezpieczna woda” – pogadanki nt. zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie. 
 
Profilaktyka uzależnień: 
„Stosowanie dopalaczy i ich wpływ na zdrowie”- profilaktyka uzależnień. Program zajęć obejmował 
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 - złośliwe i powtarzające się 
nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu. Przedstawiony 
został również film edukacyjny na temat dopalaczy i innych środków odurzających. W kontekście 
profilaktyki uzależnień przeprowadzone zostały warsztaty „Zachowania asertywne” na temat zachowań 
agresywnych - jak rodzi się agresja, do czego prowadzi przemoc i agresja ofiary, cechy charakterystyczne 
agresora  i potencjalnych ofiar, jak skutecznie bronić się przed przemocą i gdzie szukać pomocy. 
 
Profilaktyka zdrowia: 
„Przestrzeganie Podstawowych Zasad Higieny” - Program zajęć obejmował następujące zagadnienia: 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. 
 

Zdrowy styl życia: 4KrwiobiegKraków 
– impreza masowa dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych promująca 
bieganie - najprostsza, najbardziej 

naturalna forma ruchu dla zdrowia. 
Głównym założeniem KRWIOBIEGU 

KRAKÓW jest organizacja biegu 
charytatywnego na rzecz promocji 

honorowego krwiodawstwa, 
pozyskanie funduszy na jego rozwój 

oraz promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez bieganie na świeżym 
powietrzu. 800 uczestników. 
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Aktywizacja ruchowa – program dla seniorów. Celem niniejszego projektu było poszerzenie zakresu 
tematyki kierowanej do seniorów o aspekt edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowane 
to zostało poprzez utworzenie PODSTOLIKA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ i przeprowadzenie cyklu 
spotkań, wykładów otwartych, warsztatów w zakresie zdrowego stylu życia. Wykłady otwarte skierowane 
były do szerokiego grona odbiorców powyżej 50+ i zamieszkujących na terenie Małopolski – w 
szczególności z terenów peryferyjnych. Praktyczne zajęcia ogólnousprawniające (korekcyjno – lecznicze), 
miały na celu poprawę pełnej ruchomości stawów i elastyczności mięśni, usunięcie przykurczów, 
wzmocnienie mięśni stabilizujących, działanie terapeutycznie w przypadku problemów z nietrzymaniem 
moczu oraz poprawę ogólnej wydolności i koordynacji ruchowej. Zajęcia te jak i trening pokazowy nordic 
walking, oraz praktyczne zajęcia ze znajomości współczesnych urządzeń i aplikacji mobilnych służyły 
monitorowaniu stanu zdrowia i aktywności seniorów. 430 osób. 

 

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 
87 2850 15 354 14 322 

116 3526 
5 1020 

szkolenia 
74 1392 11 247 41 683 

126 2322 
50 1703 

pogadanki, 
prelekcje 259 7449 22 792 136 3968 

417 12209 
137 4950 

Inne, jakie? 
Festyny, pikniki 
rodzinne, 
hepening, 
4KrwiobiegKraków 

90 2619 5 1058 13 1242 108 4919 14 6200 

 
W porównaniu do roku 2016 liczba akcji wzrosła o 80, liczba uczestników o 8535 osoby. 

 
 
 

Największe  akcje promujące zdrowie zorganizowane na terenie okręgu to: 
 

 Rodzaj akcji  Tematyka / nazwa programu 
Środowisko 
np. szkoła podst. 
klasy, itp. 

 Liczba 
 uczestniczących 

placówek osób 
Szkolenia, 
pogadanki, 
prelekcje 

Profilaktyka uzależnień, udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

Szkoły podstawowe 
, gimnazjalne i 

ponadgimanzjalne 
13 900 

Konkurs 
Zawody sportowe „Mikołajki na 
sportowo” 

przedszkola, Szkoły 
podstawowe , 
gimnazjalne  

10 800 

Happening 

Promowanie zdrowego stylu życia, 
bez nałogów. Pomiary: ciśnienia 
tętniczego krwi, tlenku węgla w 
wydychanym powietrzu , 
testowanie alkogogli. „Zyj Zdrowo” 

Szkoły, przedszkola, 
mieszkańcy miasta i 

gminy Bochnia 
 1000 

Bieg 4krwiobiegKraków 

osoby indywidualne 
od 4 do 90 lat, 

przedstawiciele firm i 
instytucji. 

 800 
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Olimpiada Promocji Zdrowia i  Zdrowego Stylu Życia  
W ramach promocji zdrowia w Małopolsce przeprowadzono XXV edycję Ogólnopolskiej Olimpiady 
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 94          276 
 

27 29 10 10 

szkoły 
ponadgimnazjalne 

78 672 26 28 6 6 

razem 172 948 53 57 16 16 

Rok 2016 65 653 42 42 17 17 

W etapie centralnym reprezentantka okręgu małopolskiego, Agnieszka Gibas zdobyła III miejsce  w kategorii 
szkoła ponadgimnazjalna. 

 
 
8. 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 
PCK są najbardziej ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w realizacji 
wszystkich statutowych zadań PCK.  

W 2017 r. działało 89 Klubów HDK PCK zrzeszających 2700 członków PCK, 5512 wolontariuszy. 
Zorganizowano 281 rożnego rodzaju imprez i akcji z poborem krwi. Ogółem w 2017 roku pozyskano  42 

886,181 litrów krwi.  
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W porównaniu do roku 2016 
zmniejszyła  się liczba członków 

PCK o 218  ilość klubów o 2, 
wzrosła liczba akcji  o 31. 

Działania w zakresie promowania 
honorowego krwiodawstwa 

uwidaczniają się szczególnie w 
realizowanych akcjach jak niżej: 

 

 

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”: 
XII edycja Programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" czas trwania styczeń 2016 do 15 grudzień 2017r., 
udział wzięło 5 jednostek PSP, w tym 135 strażaków, którzy łącznie oddali 625,050 litrów krwi oraz 10 
jednostek OSP, w tym 188 strażaków, oddano 834,050 litrów krwi. Podsumowując udział 323 strażaków z 
PSP i OSP , łącznie pozyskano 1 459,100 litrów krwi.  
 
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.   Wyniki XII edycji w 
poszczególnych kategoriach:  
 

W kategorii I - Najaktywniejsza Jednostka PSP: 

I miejsce - KM PSP w Nowym Sączu z wynikiem efektywności - 25,407 

II miejsce - KP PSP w Gorlicach z wynikiem efektywności - 5,746 

III miejsce - KP PSP w Oświęcimiu z wynikiem efektywności - 1,368 

 

W kategorii II - Najaktywniejsza Jednostka OSP: 

I miejsce - OSP Kwików z wynikiem efektywności - 23,535 

II miejsce - OSP Zakrzów z wynikiem efektywności - 10,657 

III miejsce - OSP Izdebnik z wynikiem efektywności - 3,555 

 

W kategorii III - Najaktywniejszy Strażak Indywidualny: 

I miejsce - Pan Dariusz Cieśla - z KM PSP Nowy Sącz 

II miejsce - Pan Józef Szczupak - z OSP Zakrzów 

III miejsce - Pan Remigiusz Bury - z OSP Targanice Górne 

 

Wyróżnienie jednostki za największą ilość pozyskanej krwi w programie: 

Wyróżnienie - dla KM PSP w Nowym Sączu z ilością 330 litrów krwi 
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Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.   

XIV edycja Turnieju pn. "Młoda Krew Ratuje Życie" czas trwania od 01 września 2016 roku do 22 czerwca 
2017 roku, udział wzięło 14 szkół ponadgimnazjalnych i 4 uczelnie wyższe. 

 Łącznie: szkoły ponadgimnazjalne oddały 794,500 litrów krwi pozyskanej od 925 uczniów krwiodawców; 
uczelnie wyższe 1078,200 litrów krwi pozyskanej od 2301 studentów krwiodawców.  

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:  

 najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa: 

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów 

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, Al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 

III miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego, Plac Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ 

 

 wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego 
pełnoletniego ucznia szkoły: 

I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów (0,819) 

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1, Al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków (0,466) 

III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27A, 
32-650 Kęty (0,402) 

 

 wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju: 

I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów (143,250) 

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1, Al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków (119,250) 

III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27A, 
32-650 Kęty (115,200) 

 

 najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa - uczelnie wyższe: 

I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

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

I miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów (0,297) 

II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów (0,085) 

III miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica, Al.. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (0,031) 

 

 ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz 
społeczności lokalnej: 

I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (720,350) 

II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów (232,750) 

III miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków (82,350) 
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”Zbieramy krew dla Polski”  
Kampania organizowana przez  Grupę Muszkieterów i  Polski Czerwony Krzyż. W  ramach wspólnych 
działań Grupy Muszkieterów i  PCK, na  parkingach sklepów Intermarché i  Bricomarché, przeprowadzane 
były akcje zachęcające do  regularnego oddawania krwi, połączonych z  jej poborem. Termin akcji: od  

maja do  września danego roku. W okręgu 
Małopolskim przy czynnym udziale 
Oddziałów rejonowych w roku 2017 
zorganizowano 8 akcji poboru krwi 
połączonych z akcjami promocyjnymi, 
pokazami pierwszej pomocy oraz zabawami 
i konkursami dla dzieci. Akcje miały miejsce  
w następujących miejscowościach: 
Andrychów, Bochnia, Brzesko, Libiąż, 
Miechów, Nowy Sącz, Rabka Zdrój, 
Trzebinia. Łącznie w czasie tych akcji od 145 
osób pozyskano 64 850 litrów krwi pełnej. 

 

 
 
 
 
„Motoserce” 
Podobnie jak w roku ubiegłym na terenie Miasta Tarnowa odbyła się zbiórka krwi pod hasłem „Motoserce 
– Krew Darem Życia”. Organizatorem 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. 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.   Pomysłodawcą i ogólnopolskim organizatorem akcji są motocykliści zrzeszeni w Kongresie Polskich 
Klubów Motocyklowych. Patronem Akcji jest Polski Czerwony Krzyż.  Krew oddało 23 osoby, pozyskano 
10,350 l. 
 
 
 
Wyróżnienia i odznaczania za zasługi na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa: 
  

 Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymało 41 osób, 

 Złotym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone 3 osoby,  

 Srebrnym Krzyżem Zasługi zostało odznaczonych 9 osób, 

 Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 20 osób.  

 

 

Tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadano: 

◦ po 5000 ml kobiety / 6000 ml KP mężczyźni/ 1925 honorowym dawcom krwi 

◦ po 1000 ml kobiety / 12000 ml KP mężczyźni/ 860 honorowym dawcom krwi 

◦ po 15000 ml kobiety / 6000 ml KP mężczyźni/ 672 honorowym dawcom krwi 
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4.KrwioBIEG Kraków – październik, Bulwary Czerwieńskiego w Krakowie -7 października 2017 roku 

 

 

Głównym założeniem KrwioBIEG Kraków jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji 
honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez bieganie na świeżym powietrzu.  Krwiobieg to wydarzenie nie tylko dla tych,   którzy   biegają 
zawodowo,  amatorsko lub biegną rano za uciekającym tramwajem! Krwiobieg to miejsce dla każdego, 
komu bliskie jest pomaganie i świadomość, że zwykłe „chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie. 
Udział wzięło łącznie 800 biegaczy. Krew oddało 26 osób, Pozyskano  11,700  litrów krwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do Kalwarii Zebrzydowskiej (22 lipca 
2017r.) Udział wzięło ponad 400 krwiodawców PCK z całej Polski. Krew oddało 20 osób, łącznie pozyskano 

9,000 litrów krwi. 
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Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa 10 marca 2018 roku - Pijalnia Główna, Krynica Zdrój: 

Stanowiła doskonałą okazją do  podsumowania programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” i  turnieju 
„Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do  wyrażenia uznania i  podziękowania dla ofiarnych i  
zaangażowanych honorowych dawców krwi za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi.  

W  wydarzeniu udział wzięli między innymi: Pan Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, Pan Marek 
Pławiak Starosta Nowosądecki, Wojciech Piech Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, nadbryg. 
Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie oraz 
ponad 300 krwiodawców.  

W  trakcie Gali wręczono odznaczenia 114 osobom zrzeszonym w  Klubach HDK PCK w  Tarnowie, Nowym 
Sączu, Krynicy-Zdroju, Nowym Targu, Bochni, Krakowie i  Skawinie. Wręczono odznaczenia państwowe, 
Odznaczenia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu,  Odznaki Honorowe Polskiego 
Czerwonego Krzyża IV, III, II i  I  stopnia oraz medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w  Polskim 
Czerwonym Krzyżu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA 
 
Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie  działa na podstawie kontraktów z NFZ o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.  
 
Struktura organizacyjna: 

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  

 Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 

 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 140 
pacjentów. 
 
 
Pielęgniarska opieka długoterminowa 
objęła opieką 43 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 48 pacjentów. 
 
Dom PCK zatrudnił w 2017 roku wykwalifikowany personel (stan na 31.12 2017) – 5 lekarzy (w tym 
ordynator), 35 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, logopedę, psychologa,                  
dietetyka. 
DOM PCK w Krakowie poprzez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z 
Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który udziela wsparcia finansowego i przekazuje sprzęt medyczny.  
 
 
Kontrakt z NFZ dla poszczególnych komórek w roku 2017: 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – 1 397 694 zł 
Pielęgniarska opieka długoterminowa- 284 067 zł 
Hospicjum Domowe-214 023 zł 
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10. 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. W skład Zespołu 
wchodzą przedstawiciele: 

Instytutu Bezpieczeństwa i 
Edukacji Obywatelskiej 

Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie, Zakładu Prawa 
Międzynarodowego Publicznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Ośrodka 

Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego i Praw 

Człowieka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytutu Rosji i 

Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Wydziału Nauk o 
Bezpieczeństwie Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza - 
Modrzewskiego, Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Zespół liczy 18 członków, w 2017 
roku odbył 5 spotkań. 

  
Członkowie Zespołu prowadzą wszystkie działania merytoryczne z zakresu upowszechniania  
 międzynarodowego prawa humanitarnego. Zespół zainicjował i zrealizował między innymi : 

 XIII edycję Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych 
im. prof. Andrzeja Pankowicza dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o 
charakterze militarnym z terenu Małopolski . 

 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, projekcje filmowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, studentów organizowane przez oddziały rejonowe PCK, Biuro dla m. 
Krakowa, Szkolne i Akademickie Koła, Kluby HDK PCK. 

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

 Konkurs wiedzy o PCK organizowany przez Delegaturę MOO PCK dla Powiatu Krakowskiego. 

 pogadanki i prelekcje dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych jednostek 
wojskowych organizowane przez Wojskowy Klub HDK PCK w Krakowie i Klub HDK PCK 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.  
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 udział pracownika 
biura MOO PCK Pani 
Katarzyny Sadowskiej w XXI 
edycji Polskiej Szkoły 
Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego i konfliktów 
Zbrojnych, która odbyła się w 
listopadzie 2017 roku. 
Program zajęć obejmował, 

m.in.: międzynarodowe 
prawo humanitarne wobec 
światowego problemu 
broni powodujących 
nadmierne cierpienia; nie 

międzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne; ochrona praw człowieka w sytuacji 
konfliktu zbrojnego; implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych. 

 podejmowanie interwencji w dziedzinie ochrony znaku – 5 interwencji, w tym: 1 
zakończona sukcesem, 4 w toku 

 
 
 
11. OŚRODEK SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNY  PCK W MSZANIE DOLNEJ Sp. z o.o. 

 
Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża istnieje od ponad 20 lat. Od 

2015 roku działa jako jednostka samodzielna. Członkowie Zarządu i dyrektor tworzą Radę Nadzorczą 
spółki. Ośrodek działa na rynku usług turystycznych, oferując przede wszystkim usługi zakwaterowania i 
wyżywienia zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla klientów indywidualnych. Przez cały okres 
funkcjonowania wypracował sobie stabilną pozycję na rynku lokalnym. Jednakże rozwój turystyki i rosnące 

potrzeby klientów sprawiają, iż 
konkurencja na rynku usług 
lokalnych stale rośnie. Prócz 
przyjmowania zorganizowanych 
grup kolonijnych w okresie 
wakacyjnym, co stanowi główne 
źródło przychodów, Ośrodek jako 
spółka czynić starania w kierunku 
organizacji krótszych pobytów dla 
klientów indywidualnych. Starania 
te przede wszystkim kierowane są w 
stronę osób starszych, których rola 
w segmencie turystycznym z roku na 
rok rośnie. Rodzinny charakter 
wnętrz stwarza możliwości na 
spokojne pobyty dla grup 

znajomych, rodzin z dziećmi. Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny PCK Sp. z o.o. buduje swoją markę 
przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego klienta, na spokojnej i rodzinnej atmosferze, 
ale przede wszystkim na dobrym wyżywieniu, które już nieraz zostało docenione. Mając na uwadze 
zmieniające się otoczenie Spółka wychodzi do potencjalnych klientów z propozycjami usług cateringowych 
(których udział powoli rośnie), jak też organizuje imprezy okolicznościowe. W następnych latach jednostka 
chce rozwijać się dalej w kierunku organizowania pobytów ze szczególnym uwzględnieniem grup 
zorganizowanych (kolonii letnich i zimowych) jak też krótkich wypoczynków Seniorów i rodzin z dziećmi. 
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W czasie całego roku Ośrodek przyjął 1406 osób i udzielił 6945 noclegów w tym: 
- 2 turnusy wypoczynkowe dla dzieci ukraińskich zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej 

w Łucku 
- ferie zimowe turnus zorganizowany przez Małopolski OO PCK  
-  2 pobyty rekreacyjno-wypoczynkowe dla seniorów zorganizowane  przez OO PCK w Lublinie 
-  4 turnusy kolonijne:  

 1 zorganizowany przez prywatnego organizatora turystyki 
 2 zorganizowane przez Lubelski OO PCK,  
 1 zorganizowany przez Małopolski OO PCK, 

- 1 turnus świąteczny oraz zabawę sylwestrową dla seniorów 
- 10 pobytów grupowych  ramach szkoleń, wycieczek, integracji 
- 2 szkolenia zorganizowane przez instytucje zewnętrzne 
- 4 przyjęcia okolicznościowe oraz pobyty indywidualne i rodzinne, 

 
12. Gospodarowanie odzieżą używaną 
 
 
Na terenie województwa Małopolskiego prowadzona jest zbiórka odzieży używanej do oznakowanych 
pojemników należących do PCK. Obecnie na terenie województwa rozstawione zostało 2300 pojemników 
na podstawie umów użyczenia (187 umów) i dzierżawy (85 umów) gruntów zawartych z urzędami miast, 
gmin, spółdzielniami mieszkaniowymi i osobami prywatnymi. Pozyskana odzież jest odsprzedawana, a 
środki przeznaczane na działalność statutową. 

 
Na terenie miasta Krakowa, we 

współpracy z MPO sp zoo,  MOO 
PCK prowadzi pilotażowy projekt 
zbiórki odzieży używanej 100% 

KORZYŚCI.  Odzież odbierana  jest 
specjalnie oznakowanymi 

samochodami bezpośrednio z 
domów osób chcących przekazać 
nam tekstylia. Zebrana odzież na 
terenie miasta Krakowa trafia do 
punktu wydawania odzieży na os. 

Zielonym 16 gdzie jest 
selekcjonowana, dezynfekowana i 

przekazywana osobom 
potrzebującym. 

 
 
 
 

Z takiej pomocy korzystają osoby mające 
skierowania z MOPS-u, nasi podopieczni 

oraz instytucje: Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień - Izba Wytrzeźwień, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział 

Pomocy Bezdomnym, Ogrzewalnia.  W 
2017 roku 718 osób otrzymało od PCK 
pomoc w postaci odzieży używanej o 

łącznej wadze 4184 kg. 
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13. 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 jest 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. Nawiązano współpracę z 
Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, mającym siedzibę w Jurczycach oraz 
Stowarzyszeniem Razem dla Wszystkich z Jurczycach. 
 
 
Powołany został Komitet Organizacyjny obchodów 100 lecia. Skład Komitetu: dr Elżbieta Mikos-Skuza, 
Przewodnicząca Sądu Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża; Stanisław Kracik, Prezes PCK; dr 
Marcin Marcinko, Przewodniczący Komisji MPH przy Zarządzie Głównym PCK;  Mieczysław Kurek, 
Prezes MOO PCK; Bartłomiej Bieniasz, Wiceprezes MOO PCK; dr Piotr Łubiński, Wiceprzewodniczący 
Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK; dr Przemysław Wywiał, Członek Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego, 
Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK; Stanisław Dziedzic, Dyrektor 
Biblioteki Kraków; prof. dr hab. Zbigniew Kwiasowski, Przewodniczący Zespołu ds. Upowszechniania 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK; Krzysztof 
Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego; Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kotowicz; prof. dr hab. Ryszard Gryglewski, 
Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Tomasz Gąsowski; 
Jadwiga Kowalska, Kierownik ds. opieki  MOO PCK; Małgorzata Pyka, Dyrektor MOO PCK. Katarzyna 
Sadowska,  MOO PCK. 
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Ogłoszony został konkurs na logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym 100 – lecia PCK. Konkurs  
adresowany do wszystkich studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Wpłynęło 29 
prac. 

 

Targi Dobroczynności Veritatis Splendor – jako promocja 100 lecia PCK 

 

W Małopolsce po raz pierwszy odbyły się Targi Dobroczynności Veritatis Splendor. Do stolicy regionu 
zjechali przedstawiciele 44 organizacji dobroczynnych z całego świata, w tym POLSKI CZERWONY 
KRZYŻ. Uczestników tego wspaniałego wydarzenia, które rozpoczęło się 14 września, można było 
spotkać na krakowskich Plantach, w pobliżu Teatru im. J. Słowackiego. Targi były doskonałą okazją do 
zaprezentowania dorobku Polskiego Czerwonego Krzyża, który w 2019 roku będzie obchodził 100 lecie 
istnienia. 
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14. 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 2017 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 dotyczący dalszych prac remontowych budynku PCK 
przy ul. Studenckiej na lata 2018-2020, złożony został wraz z wnioskiem o przyznanie środków 
na ten cel do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Gminy Miejskie Kraków i 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace do wykonania w kolejnych latach to: 
remont klatki schodowej, wymiana systemu grzewczego, uporządkowanie systemu 
kanalizacyjnego, prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz budynku i od strony 
podwórka, termoizolacja budynku, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz 
zagospodarowanie ogrodu 

 wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem części dachu i rynien kamienicy, 

 uporządkowanie archiwum zakładowego; dokonano brakowania dokumentów i  
zaktualizowane zostały spisy 

 w związku z planowanym rozwojem działalności Domu PCK w Krakowie Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego o usługi komercyjne przygotowana została koncepcja architektoniczna 
zatwierdzona przez sanepid. Projekt zakłada uruchomienie 29 łóżek. Adaptacja pomieszczeń 
wyceniona została na kwotę 260 000,00 zł. w tym ok. 100 000,00 zł wyniosą prace związane z 
wymianą drzwi, grzejników, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz uzupełnienie posadzek 

 
b. Zatrudnienie   W 2017 roku zatrudnionych było 64 osób na podstawie umowy o pracę, a na 

podstawie umów cywilnoprawnych 415 osób.  
 

c. Szkolenia 
Dla pracowników biura okręgowego i oddziałów rejonowych i działaczy zarządów rejonowych. 
Zorganizowane zostało szkolenie nt. form pozyskiwania usług opiekuńczych, tworzenie 
kosztorysów projektów/dotacji, kwalifikowanie umów cywilno prawnych. Cyklicznie 
organizowane były szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie województwa 
małopolskiego.     
 

d. Kontrole. 
W 2017 r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym przeprowadzono 6 kontroli przez instytucje 
zewnętrzne takie jak: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa i opiekli paliatywnej, Urząd Miasta Nowy Sącz, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliczce, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. W jednym przypadku wydane przez kontrolujących 
zalecenia, które zostały wykonane bez uwag. 

 
 
15. PODSUMOWANIE: 

Podsumowując działalność organizacyjną okręgu za rok 2017 można stwierdzić, opierając się na 
przesłanych sprawozdaniach, że zadania statutowe realizowane były z wielkim zaangażowaniem i 
wymiernymi rezultatami. 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.  
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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 

 
Klub Seniora 
„Silver Club” 
15.04-
15.12.2017 r. 

 
Seniorzy 50+.  
Edukacja 
prozdrowotna 
 

430 16 240,00 30,00 Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

Zadanie 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 
"Zasłużony 
Honorowy 
Dawca Krwi" 
01.01- 31.12 
  

Zasłużeni Honorowi 
Dawcy Krwi 
województwa 
małopolskiego 

3501 12 597,00 0,00 Narodowe 
Centrum Krwi 

Wypoczynek 
zimowy z 
programem 
promocji 
zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej dla 
dzieci rolników  
16.08-29.08 

dzieci i młodzież w 
wieku 9-16  lat z 
rodzin ubogich 
województwa 
małopolskiego  

30 32 000,00 7 245,93 Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników, wpłaty 
uczestników, 
Gminne Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej, 
działalność 
gospodarcza MOO 
„Wtórpol”  

Wypoczynek 
letni z 
programem 
promocji 
zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej dla 
dzieci rolników  
11.08-24.08 

dzieci i młodzież w 
wieku 9-16  lat z 
rodzin ubogich 
województwa 
małopolskiego  

78 105 986,66 31 083,65 Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników,  
Rada Pań PCK, 
wpłaty 
uczestników,  
Gorączka złota. 
Gminne Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej.  

 
 
 
Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem 
izolacji ścian piwnic  w budynku przy ul. Studenckiej 19 w 
Krakowie” - siedziby MOO PCK 
 
czerwiec -październik 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

415 288,26 

 
 
 
 
 
 

48 046,45 

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego  
60 000,00 zł., 
Gmina Miejska 
Kraków  
120 000,00 zł 
Społeczny Komitet 
Odnowy Zabytków 
Krakowa                   
185 481,92 
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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 

OR PCK Bochnia 
 
 

„Żyj zdrowo” 
1.04.-31.12. 
 

Dzieci, młodzież 
szkolna i dorośli 
mieszkańcy Bochni/ 
promocja postaw i 
zachowań 
prozdrowotnych. 
 

1000 
 

1568 
 

68,00 Gmina Bochnia. 

OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

Promocja i 
propagowanie idei 
honorowego 
krwiodawstwa 

krwiodawcy, 
mieszkańcy powiatu i 
miasta Nowy Sącz 

398 4 332,93 1332,93 UM Nowy Sącz, 
powiat 
nowosądecki, 
1% 

 
OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

Rejonowe 
Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy 
Akademia 
Pierwszej Pomocy 

młodzież szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych  

120 3 468,44 468,44 UM Nowy Sącz, 
powiat 
nowosądecki 

 
OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

Pierwsza pomoc z 
kabaretem 

Zakład pracy 300 1 230,00 0,00 sponsorzy 

Delegatura w 
Krakowie dla 
Powiatu 
Krakowskiego 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
ratownictwa 
medycznego, 
honorowego 
krwiodawstwa, 
właściwych 
postaw i 
zachowań 
prozdrowotnych. 
maj-grudzień 

 uczniowie szkół 
wszystkich szczebli i 
dorośli 

253 14 252,00 1 478,69 Powiat 
Krakowski 

Delegatura w 
Krakowie dla 
Powiatu 
Krakowskiego 

Krew darem życia 
Promocja 
honorowego 
krwiodawstwa i 
działalności PCK 
wśród 
mieszkańców 
gminy Skawina. 
Maj 2017 

uczniowie szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych,  

21 1 903,73 915,00 Gmina Skawina 

Oświęcim Propagowanie idei 
honorowego 
krwiodawstwa. 
Styczeń-grudzień 

Adresatami zadania 
publicznego: 
członkowie klubów 
Honorowych Dawców 
Krwi, krwiodawcy 
niezrzeszeni, młodzież  
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
oraz  mieszkańcy 
miasta Oświęcim. 

800 9 026,00 680 Urząd Miasta 
Oświęcim 

OR PCK Sucha 
Beskidzka 

„Ratowanie 
zdrowia życia 
drugiego 
człowieka poprzez 

dorośli  mieszkańcy 
Gminy Zawoja, 
członkowie klubu HDK 
PCK,  krwiodawcy 

140 3 600,00 1 100,00 Gmina Zawoja 
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organizowanie 
akcji honorowego 
krwiodawstwa na 
terenie wsi 
Zawoja”  
kwiecień-listopad 

niezrzeszeni, młodzież  
szkół  
ponadgimnazjaln 
pozyskanie nowych 
honorowych dawców 
krwi 

OR PCK Tarnów 
Grodzki 

 „Warsztaty 
edukacyjne dla 
młodzieży szkolnej 
z zakresu 
profilaktyki 
uzależnień i 
udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej”  
wrzesień-listopad 
2017 

Młodzież gimnazjalna 532 16 600,00 - Urząd Miasta 
Tarnowa 

OR PCK Tarnów 
Grodzki 

Ochrona i 
promocja 
zdrowia- maj-
czerwiec 

nauczyciele, 
podstawowe kursy 
pierwszej pomocy 

45 7 020,00 1 020,00 Urząd Miasta 
Tarnowa, OR 
PCK Tarnów 
Grodzki 

OR PCK Tarnów 
Grodzki 

„Motoserce – 
Krew Darem 
Życia”- .czerwiec 
 

Mieszkańcy miasta 
Tarnowa, terenowa 
akcja poboru krwi 

300 6 512,74 600,00 Urząd Miasta 
Tarnowa, OR 
PCK  

OR PCK Tarnów 
Ziemski 

promowanie idei 
krwiodawstwa                 
marzec-grudzień 

Mieszkańcy Gminy 
Żabno 

231 4 300,00 1 800,00 Gmina Żabno,  

OR PCK Tarnów 
Ziemski 

Warsztaty 
edukacyjne. 
Promocja zdrowia 
i HDK  sierpień - 
listopada 

Uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych 

354 5 600,00 600,00 Starostwo 
Powiatowe w 
Tarnowie, 
składki 
członkowskie 

OR PCK Tarnów 
Ziemski 

Warsztaty 
edukacyjne. 
Promocja zdrowia 
i pierwszej 
pomocy marzec-
czerwiec 

Uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych 

63 4 800,00 3 300,00 Urzędy Gmin 
Tarnów, 
darowizny 

OR PCK 
Wieliczka 

Powiatowe 
Zawody Pierwszej 
Pomocy marzec-
maj 

uczniowie szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

120 5000 0 Powiat Wielicki 

 
 

 
 
 
Sporządził 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny  
Biuro MOO PCK 
 
Kraków, kwiecień 2018 

 


