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Sprawozdanie z działalności 

Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

za rok 2019 

 
 
 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 2019 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. 
 
Rok 2019 był dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK niezwykle pracowity. Zarówno Jubileusz, 
rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu na kolejną kadencje 2020-2024 i bieżąca 
dzielność wymagały znacznego zaangażowania i wysiłku. 
W roku 2019 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 wolontariuszy, 
udzielano pomocy finansowej i rzeczowej, organizowano zbiórkę odzieży, realizowano dożywianie dzieci itp. 
Zakres i skala tych działań została opisana w dalszej części sprawozdania.  
Niewątpliwie najważniejszymi działaniami w roku 2019, były obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Małopolsce pod Patronatem Honorowym 

 

Witolda Kozłowskiego 
Marszałka Województwa 

Małopolskiego 
Piotra Ćwika 

Wojewody Małopolskiego 
Jacka Majchrowskiego  

Prezydenta Miasta Krakowa 
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Małopolski Oddział Okręgowy PCK od kilku lat przygotowywał się do obchodów 100-lecia naszej organizacji. 
Przygotował wiele wydarzeń, spotkań, wystaw, publikacji. Każdy miesiąc jubileuszowego roku, przynosił 
nowe okazje do wspólnego świętowania w czerwonokrzyskiej rodzinie w Małopolsce.  

W ciągu całego roku jubileuszowego organizowane były liczne spotkania, gale, uroczyste koncerty związane 
z rocznicą przez wszystkie jednostki organizacyjne. W podniosłej, uroczystej atmosferze świętowano ten 
jakże istotny jubileusz najstarszej organizacji charytatywnej w kraju – należącej do największego ruchu 
humanitarnego na świecie – ale nie zabrakło też odrobiny zadumy podczas projekcji materiałów dot. historii 
PCK, nie zabrakło również dobrej zabawy, bardzo często związanej z koncertami. Uroczyste spotkania były 
okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i organizacyjnych oraz pamiątkowym medali.  

 

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 100- LECIA PCK w MAŁOPOLSCE 

                                 
STYCZEŃ 
Kontynuacja kampanii „Pomóż poskładać naszą historię” – zbieramy archiwalia do naszej Stałej Wystawy 
Historycznej. 
Początek kampanii „100% członkostwa na 100-lecie PCK„. 
Konferencja prasowa i inauguracja roku jubileuszowego 100-lecia PCK. 
18 stycznia 2019 – Dzień Otwarty w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK. 
Emisja pamiątkowego medalu na 100-lecie. 
Rozpoczęcie prac Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. 
Wywiad z Panią Marią Osterwą- Czekajową na rozpoczęcie obchodów 100-lecia w Małopolsce. 

LUTY 

Ogłoszenie konkursu na imię dla maskotki na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Jubileuszowa edycja akcji „Gorączka Złota”.                                       

MARZEC 

Utworzenie Koła Środowiskowego im. 100-lecia PCK. 

Gala na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Wywiad z Panią Barbarą Haller de Hallenburg-Illg – córką chrzestną gen. Józefa Hallera.  

KWIECIEŃ 

Posadzenie dębu pamięci dla dr. Mariana Wodzińskiego w Tarnowie. 
Uroczysta zbiórka i Apel poległych poświęcony uczestnikom Harcerskiej Poczty PCK. 

Wywiad z  druhem Bolesławem Wójcikiem, kurierem Harcerskiej Poczty PCK. 

MAJ 

Dzień otwarty Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK – 8 maja. 

Rajd Czerwonokrzyski „100 dni na 100-lecie PCK. 

CZERWIEC 

9 czerwca – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Józefowi Hallerowi. 

Gra miejska historyczna  „100 lat w jeden dzień”. 
Czerwonokrzyskim szlakiem przez Kraków i Małopolskę – prezentacja miejsc związanych z historią PCK 
w Krakowie i Małopolsce (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Rabka, Oświęcim) 

WRZESIEŃ 

19 września – Zamek na Wawelu – poświęcenie i nadanie nowego sztandaru. 
21 września – Nowy Sącz – rekonstrukcja Herbaciarni PCK z 1916 r. na dworcu PKP w Nowym Sączu 

i przejazd pociągiem retro na trasie Nowy Sącz - Muszyna. 

http://pck.malopolska.pl/100-dni-do-100-lecia-pck-rusza-kampania-pomoz-poskladac-nasza-historie/
http://pck.malopolska.pl/100-dni-do-100-lecia-pck-rusza-kampania-pomoz-poskladac-nasza-historie/
http://pck.malopolska.pl/kampania-100-czlonkostwa-na-100-lecie-pck/
https://krakow.tvp.pl/40897780/polski-czerwony-krzyz-obchodzi-stulecie
https://www.facebook.com/krakow.pck/posts/2117710291620756
http://pck.malopolska.pl/18-stycznia-2019-roku-dzien-otwarty-malopolskiego-oddzialu-pck/
http://pck.malopolska.pl/pamiatkowy-medal-z-okazji-100-lecia-polskiego-czerwonego-krzyza-w-malopolsce/
http://pck.malopolska.pl/ufundowanie-nowego-sztandaru-dla-malopolskiego-oddzialu-okregowego-pck/
http://pck.malopolska.pl/wywiad-z-maria-osterwa-czekajowa-wnuczka-ksiecia-pawla-sapiehy/
http://pck.malopolska.pl/konkurs-na-imie-dla-maskotki-obchodow-100-lecia-pck/
http://pck.malopolska.pl/goraczka-zlota-rusza-akcja-w-malopolsce/
http://pck.malopolska.pl/powstanie-kola-srodowiskowego-im-100-lecia-pck-przy-biurze-moo-pck/
http://pck.malopolska.pl/odbyla-sie-uroczysta-gala-z-okazji-100-lecia-polskiego-czerwonego-krzyza/
http://pck.malopolska.pl/jozef-haller-wielki-general-do-zadan-specjalnych-na-czas-pokoju-i-czas-wojny-wywiad-z-barbara-haller-de-hallenburg-illg/
http://pck.malopolska.pl/dr-marian-wodzinski-zapomniany-bohater/
http://pck.malopolska.pl/harcerska-poczta-pck-krakowie/
http://pck.malopolska.pl/czulismy-sie-powolani-do-bezinteresownej-sluzby-dla-ojczyzny/
http://pck.malopolska.pl/podsumowanie-obchodow-swiatowego-dnia-czerwonego-krzyza-i-czerwonego-polksiezyca-w-moo-pck-dzien-otwarty/
http://pck.malopolska.pl/rajd-czerwonokrzyski-100-lecia-pck/
http://pck.malopolska.pl/gen-jozef-haller/
http://pck.malopolska.pl/gra-o-historie-nowoczesnosc-integracje-i-zaangazowanie/
http://pck.malopolska.pl/ufundowanie-nowego-sztandaru-dla-malopolskiego-oddzialu-okregowego-pck-2/
http://pck.malopolska.pl/obchody-100-lecia-pck-w-nowym-saczu/
http://pck.malopolska.pl/obchody-100-lecia-pck-w-nowym-saczu/


 3 

PAŹDZIERNIK 

5 października – 6.krwiobieg Kraków – Wyjątkowy bieg w wyjątkową rocznicę. 

25 października - Dzień Młodzieży PCK - Kładka Ojca Bernatka w Krakowie. 

LISTOPAD 

14 - 15 listopada, konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”. 

GRUDZIEŃ 
Uroczyste spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.  

Kampania świąteczna „Dobro jest w Małopolsce”. 

STYCZEŃ 2020 Zakończenie obchodów jubileuszowych. 

Relacja z obchodów Jubileuszu 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Małopolsce stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego sprawozdania. 
 
 

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

1. Mieczysław Kurek   – Prezes 
2.  Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes 
3. Paweł Ciećko– Wiceprezes 
4. Dariusz Cieśla – Członek  
5. Rafał Kapałka - Członek Zarządu 
6. Mieczysław Orczykowski – 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 
 
Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 2019 roku odbył 6 posiedzeń w trakcie których 
podejmował uchwały oraz szereg wniosków i decyzji dotyczących 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 przygotowań do obchodów 100- lecia PCK  i 
planowanych inwestycji.  
 
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.  
Informacja  o  rejonach/delegaturach  i  jednostkach  podstawowych  PCK 

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

 

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

http://www.krwiobiegkrakow.pl/
http://pck.malopolska.pl/konferencja-naukowa-polski-czerwony-krzyz-100-lat-w-sluzbie-ojczyznie-i-ludziom-14-15-listopada-2019/
http://pck.malopolska.pl/podsumowanie-kampanii-swiatecznej/
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4 Delegatury PCK:  dla Powiatu Krakowskiego, Wadowic, Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej. 

W strukturach organizacyjnych oddziału okręgowego działało 184 jednostek podstawowych:  
- 9 Kół zakładowych-środowiskowych PCK  
- 84 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK 
- 86 szkolnych kół PCK  
- 2 akademickie koła PCK 
- 1 Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 
- 1 Grupa Ratownictwa  PCK  Kraków   

Lp. 

Oddział 
Rejonowy/ 
Delegatura 

PCK/Biuro MOO                                                                              

 Koła zakładowe- 
środowiskowe 

Kluby HDK 
 Koła szkolne, 
akademickie, 

grupy SIM 

Grupy 
ratownictwa, 
ratownictwa 
medycznego i 

specjalnego PCK 

Razem 

liczba 
kół 

liczba 
członków 

liczba 
klubów 

liczba 
członków 

liczba 
kół i 
grup 

liczba 
członków 

liczba 
grup 

liczba 
członków 

liczba jednostek 
podstawowych 

liczba 
członków 

 ODDZIAŁY REJONOWE PCK: 

1. 
Bochnia     5 120         5 120 

2. 
Chrzanów 1 34 3 131 13 213     17 378 

3. 
Gorlice     3 133         3 133 

4. 
Nowy Sącz 3 37 12 214 29 446     44 697 

5. 
Tarnów 1 23 18 463 20 567     39 1053 

6. 
Wieliczka 1 12 5 51 6 85     12 148 

 
        DELEGATURY PCK: 

1. Oświęcim     4 64 1 48     5 112 

2. Powiat Krakowski     1 40 2 60     3 100 

3. Sucha Beskidzka     3 44         3 44 

4. Wadowice 1 11 2 83 3 105     6 199 

 
       Jednostki podstawowe obsługiwane przez BIURO MOO PCK: 

1 Miasto Kraków 2 149 24 744 14 248 1 15 41 1156 

2 

powiat brzeski, 
olkuski, GR SIM 
oraz  członkowie 
PCK nie zrzeszeni 
w jednostkach 
podstawowych 

  28 4 94 2 25     6 147 

RAZEM  2019 r. 9 294 84 2181 90 1797 1 15 184 4287 

Rok 2018 6 153 89 2425 90 1844 1 16 186 4438 
 

 

 

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 

a) RATOWNICTWO: 
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W Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK działała Grupa Ratownictwa PCK „Kraków”. GR PCK „Kraków” jest 
jednostką Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Grupa zrzesza osoby z wykształceniem 
medycznym oraz ratowników przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 21 osób. 
Dbając o utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności członków grupy organizuje i bierze udział w 
szkoleniach oraz manewrach terenowych, współpracując z innymi jednostkami ratowniczymi (Grupami 
Poszukiwawczo-Ratownicze PSP, OSP oraz GR PCK z innych województw). Grupa jest wpisana do rejestru 
jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwo Medyczne na terenie województwa 
małopolskiego (zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). 
 
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. 

 
Najważniejsze aktywności Grupy to:  
 

 rekrutacja  nowych członków;  

 zorganizowanie ćwiczeń ratowniczych wewnętrznych (5);  

 udział w ćwiczeniach i  manewrach zewnętrznych (2);  

 zabezpieczenie 7 imprez na zlecenie zewnętrznych instytucji i jednostek PCK;   

 współpraca z Małopolską Cywilną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą - udział akcjach poszukiwawczo-
ratowniczych oraz działaniach szkoleniowych i wymiany doświadczeń. 

 udział w spotkaniach dzielnicowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego;  

 udział członków Grupy w organizacji KrwiobieguKraków, Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (etap 
rejonowy, okręgowy),  
 

 
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, łóżka polowe, agregat prądotwórczy.  
 
 

b) 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 2019 r. przeprowadzono 86 kursów, przeszkolono 1 263 osoby.  Realizowane były 
również inne formy działalności edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy: prelekcje, pogadanki, warsztaty, 
pokazy - zorganizowano i przeprowadzono 229 zajęć, podczas których przeszkolono 7 679 osób.  
 
Szkolenia oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadziło 10 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK z 15 
posiadających uprawnienia. Biuro okręgu i rejony dysponowały pomocami dydaktycznymi do prowadzenia 
różnego typu zajęć i kursów pierwszej pomocy: 
 

- fantomami typu „dorosły”  21  szt., 
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- fantomami typu „dziecko”    5  szt., 
- urządzeniami treningowymi „AED”  7  szt., 

- laptopy  7  szt., 
- rzutniki multimedialne 7 szt. 

 
Oddziały Rejonowe PCK w Nowym Sączu, Tarnowie, Wieliczce 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 XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża.  W roku sprawozdawczym w Rejonowych i Strefowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK udział 
wzięło 40 zespołów. Zdobywcy pierwszych miejsc Rejonowych i Strefowych Mistrzostw uczestniczyli w 
Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które obyły się 30 maja, w Klubie Studio na terenie 
Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Spośród 7 zespołów biorących udział, najlepszy okazał się zespół 
Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, który reprezentował Małopolskę w etapie centralnym w czerwca 
2019 roku w Płocku.  W rywalizacji ogólnopolskiej zespół z Małopolski zajął IV miejsce.  

Umiejętności z zakresu pierwszej pomocy sprawdzały również szkoły gimnazjalne. Dla tej grupy 
wiekowej Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizował Oddział Rejonowy Wieliczce.  

Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego po raz IV był współorganizatorem 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla pracowników spółek Grupy Azoty S.A w Tarnowie. 
 
W Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zarówno rejonowych, strefowych i okręgowych zaznaczał się udział Grupy 
Ratownictwa PCK „Kraków”, młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Kołach PCK, członków Klubów HDK PCK, 
wolontariuszy i pracowników PCK. 
 

c) 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 oraz przez Biuro MOO PCK na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  
 
 
 

Punkty Opieki PCK 
Liczba    

punktów    
opieki 

Liczba 
podpisan

ych 
umów 

Liczba 
podopieczn

ych 

Ilość godzin 
świadczonych 

usług 
Wartość zadania w zł 

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

1 1 13 4 200 101 850,00 
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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 

 
228 

 
45 999 

 
1 068 550,00 

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. 
Opieka wytchnienia. 

 
1 

 
4 

 
125 

 
80 747 

 
2 005 338,00 

Wieliczka 
Usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki w miejscu ich 
zamieszkania na terenie miasta i 
gminy Wieliczka. 

1 1 162 41 590,5 914 991,00 

 

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 2 278 170 600 
 

3 855 560,00 

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 2 728 265 483,5 5 999 927,10 

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

 
 
 

1 
 
 

1 81 19 327,5 463 860,00 

Delegatura MOO  dla Powiatu 
Krakowskiego  -  na terenie Gminy 
Mogilany: Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w miejscu 
zamieszkania.    
Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania . 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania z wyłączeniem 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  

3 22 9 327 181 288,00 

Razem 2019 r. 7 18 1637 637 947 
 

14 771 364,10 

 

Rok 2018 7 16 1778 640 685 13 066 997,95 
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Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 7 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu. Opieką objęto 
1637 chorych. Bezpośrednio usługi realizowało 556 opiekunek PCK. Wartość realizowanych zadań to kwota 
ponad 14 milionów złotych.  
 
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 : 

 Jednostki chorobowych wieku starczego. 

 Pielęgnacja osób starszych , przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

 Podstawowe zabiegi pielęgniarskie – demonstracja. 

 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 

Tematyka szkoleń obejmowała również takie zagadnienia jak: 

 Podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia i zaburzeń procesów myślowych. 

 Podstawowe umiejętności interpersonalne – komunikacja podstawowa. 
 Praktyczne porady prawne 

 

Osoby bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze korzystały ze wsparcia psychologicznego i 
doradztwa metodycznego –Suprwizja. 
 
Szkolenia prowadzone były przez specjalistów z danej dziedziny, koordynatorów usług opiekuńczych, 
dyplomowane pielęgniarki, instruktorów PP PCK, inspektora BHP, prawnika, psychologa, lekarza.  
Osoby bezpośrednio wykonujące czynności opiekuńcze zabezpieczane były: 
- w materiały szkoleniowe 
- w środki ochrony osobistej (rękawiczki ochronne, żele antybakteryjne do rąk, odzież ochronną) 
- torby gospodarcze na zakupy realizowane na rzecz podopiecznych.  
- ubezpieczenie NNW i OC   

MOO PCK dla podopiecznych usług opiekuńczych 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 i andrzejkowy, liczne zabawy pod 
kierunkiem animatorów i pokazy pierwszej pomocy.  

Realizacja usług opiekuńczych przyczyniła się do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób, 
które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych 
potrzeb w miejscu zamieszkania. 

 
d) 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 2019 zrealizowaliśmy 
następujące działania: 
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 ze środków Województwa Małopolskiego realizowany był projekt pt. „Klub Seniora „SILVER CLUB” 
Celem niniejszego projektu było poszerzenie zakresu tematyki kierowanej do seniorów o aspekt 
edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowano i przeprowadzono cykl spotkań, 
wykładów otwartych, warsztatów o tematyce zdrowotnej. Wykłady skierowane były do szerokiego 
grona odbiorców powyżej 50+ i zamieszkujących na terenie Małopolski. 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 oraz praktyczne zajęcia ze znajomości współczesnych urządzeń i 
aplikacji mobilnych służyły monitorowaniu stanu zdrowia i aktywności 231 seniorów, 
beneficjentów projektu. 
Liczbowe określenie zrealizowanych działań to zajęcia i  warsztaty aktywizujące o tematyce:  

a) Pierwsza pomocy - 2 spotkania (20 osób) 
b) Gimnastyka korekcyjno – lecznicza – 169 godz. (66 osób) 
c) Warsztaty zdrowego żywienia 3 spotkania (22 osoby) 
d) Poradnictwo specjalistyczne: 

 Poradnia geriatryczna – 1 x 5 osób; 
 Poradnia psychologiczna (problemy wieku dojrzałego: depresja, problemy 

komunikacyjne w rodzinie,  problemy z pamięcią) 1x 4 osoby; 
 Poradnia stomatologiczna (Problemy stomatologiczne w starszym wieku: choroby 

dziąseł, przyzębia, błon śluzowych jamy ustnej) 1x 10 osób; 
 Poradnia dietetyczna (indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych doborem 

właściwej dla siebie diety) 1x 5 osób; 
 Poradnia ortopedyczna (indywidualne konsultacje) 1x11 osób 
 Poradnia rehabilitacyjna - 2 x 13 osób razem 

e) Cyfrowa edukacja seniorów w zakresie zdrowego stylu życia - 10 osób 

f) Wykłady: 

 Jak skutecznie zmieniać swoje zachowania zdrowotne? Jak dbać o zdrowie w starszym 
wieku?- 1 x 20 osób 

 Problemy stomatologiczne w starszym wieku: choroby dziąseł, przyzębia, błon 
śluzowych jamy ustnej- 1 x 45 osób 

 

Klub Seniora „Silver Club”,   to miejsce spotkań, edukacji i aktywności intelektualnej i fizycznej krakowskich 
seniorów. Seniorzy skupieni wokół Klubu uczestniczą w regularnych zajęciach prowadzonych 

przez fizjoterapeutów i rehabilitantów 
rozwijających ich sprawność fizyczną. 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 2019  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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e) DZIAŁANIA  W ŚRODOWISKU i NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
Jednym z głównych filarów naszej działalności jest Młodzież PCK. Dzięki ich zaangażowaniu każdego 
dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie humanitarnych 
idei w środowisku dziecięco – młodzieżowym. 

 
 
 
Jednostki dziecięce i młodzieżowe działające w strukturach MOO PCK: 
 

                          Liczba 

Kół członków wolontariuszy 

grupy SIM 
1 12 

 

szkoły podstawowe 63 1316  
gimnazja 0 0 1083 
szkoły ponadgimnazjalne 22 385  
zespoły szkół 2 44  
szkoły wyższe i pomaturalne 2 40  

                             Razem  90 1797 1083 
    

 
               W porównaniu do 2018 roku spadek liczby członków PCK o 47 .  

 

Kluby Wiewiórka PCK  

 

                           l i c z b a 

        klubów         członków 

Szkoły 14 778 

przedszkola 6 152 

               Razem 2019 20 930 

   
 
W porównaniu do 2018 roku, wzrost liczby członków Klubów. 
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Realizacja programów: 
 
Chroń Dziecięce Uśmiechy - Dziel się uśmiechem 

  VI edycji programu na terenie Małopolski. Program realizowany był 
przez Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Mars Polska, producentem gum do żucia Orbit. Partnerzy 
akcji: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej oraz Biedronka. 
W  lekcjach o zdrowym uśmiechu w Małopolsce wzięło udział 5 608 uczniów spośród 304 klas I-IV z 46 szkół 
podstawowych. Celem programu było budowanie świadomości prozdrowotnej wśród najmłodszych 
i zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce. 

Każdy z uczniów otrzymał pakiet edukacyjny (zeszyt ćwiczeń, pastę i szczoteczkę do zębów, 
oraz bezcukrową gumę do żucia) 

 

„Bezpieczny Patrol”. 

Polski Czerwony Krzyż wraz z partnerami: CPLG, Viacom 
Nickelodeon Consumer Products i kanałem dziecięcym Nick Jr., stworzył program edukacyjny 
„Bezpieczny Patrol”, którego głównym celem jest edukacja przedszkolaków w kwestii szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. 

Program przygotowany został w oparciu o serial animowany „Psi Patrol”. Każdy z przedszkolaków otrzymał 
tematyczne ćwiczenia oraz opaskę na rękę. 

Wraz filmowymi postaciami – Marchallem, Chase’em czy też Skye – dzieci realizowały program bazujący 
na 6 głównych tematach: 
1. Wiedza na temat bezpieczeństwa (numery alarmowe). 
2. Bezpieczeństwo na drodze. 
3. Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu. 
4. Bezpieczeństwo podczas wakacji. 
5. Bezpieczeństwo w zimie. 
6. Ekologia, recykling. 

W Małopolsce wzięło w nim udział 3598 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z 71 przedszkoli z terenu 
województwa. 
 
 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 
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Zorganizowano zimowy i letni wypoczynek 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, zbiórki publicznej „Gorączka złota”, środków własnych MOO PCK:  

 zimowisko dla 31 uczestników w terminie 12 – 24 lutego 
 kolonia letnia dla 25 uczestników w terminie 11 – 24 sierpnia  

Program pobytu 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”. Okazją do 
bliższego poznania walorów krajobrazu, poznania kultury danego  regionu były między innymi wycieczki 
autokarowe i piesze podczas których mieli okazję zapoznać się z położeniem geograficznym Beskidu 
Wyspowego, Gorców i Tatr. Poznali nazwy  pasm górskich i szczytów górskich oraz zapoznali się z kulturą 
tych regionów. 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. 

Młodzieżowy obóz  letni.   
Dla najbardziej aktywnych 15 wolontariuszy, działających w grupie młodzieżowej SIM przy Małopolskim 
Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Województwa Małopolskiego „SIM – Skuteczność, Inicjatywa, Młodość”, zorganizowano w Ośrodku PCK w 
Mszanie Dolnej w ostatnim tygodniu sierpnia, obóz szkoleniowy.  W trakcie obozu realizowany był bogaty 
program edukacyjny dla uczestników. Główna tematyka: 

 Kształtowanie kompetencji miękkich. 

 Wolontariat w teorii i praktyce. 

 Media społecznościowe w pracy wolontariusza, nowe możliwości w komunikacji. 

 Pierwsza pomoc 

 Kalendarz wydarzeń Polskiego Czerwonego Krzyża w teorii i praktyce, zadania Młodzieży PCK.  

 Jak zostać SIM-em? Podstawy do utworzenia grupy SIM, nauka hymnu SIM-ów. 

 Historia Polskiego Czerwonego Krzyża.  

 

 

 Gala Wolontariatu Młodzieży PCK w Krakowie 

 W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
została zorganizowana Pierwsza Czerwonokrzyska Gala Wolontariatu Młodzieży Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Krakowie. 

Młodzież zaprezentowała swoje dotychczasowe przedsięwzięcia, jakie udało się im przeprowadzić. 
Wolontariusze, przedstawili zebranym podróż w czasie poprzez wszystkie miesiące swoich aktywności - 
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 Andrzejkach dla dzieci z niepełnosprawnością, pomocy przy biegu charytatywnym – 6. Krwiobieg Kraków 
czy o utworzeniu w Biurze przy ul. Studenckiej Centrum Wolontariatu „MOOc w Młodzieży PCK”, służące 
młodym ludziom do spotkań. 

Najaktywniejszym wolontariuszom zostały przekazana okolicznościowe podziękowania oraz wręczono 
statuetki dla liderów wśród młodzieży działającej na rzecz rozwoju misji Czerwonego Krzyża w Małopolskim 
Oddziale Okręgowym PCK.  

 
 
Usługi specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi takie realizowane były 
na terenie miasta Krakowa, Nowego Sącza oraz Gminie Mogilany. Zajęcia z dziećmi prowadziła 
wykwalifikowana kadra złożona z psychologów, pedagogów, olinofrenopedagogów, terapeutów 
zajęciowych, logopedów. 
 

 
Osobom niepełnosprawnych Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
przekazuje i wypożycza nieodpłatnie również rehabilitacyjne rowery trójkołowe. W 2019 roku z tej 
formy wsparcia skorzystało  32 osoby . Wartość udzielonej pomocy 59 480 zł. 
 

 
 

f) 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. Zadanie realizowały zarówno oddziały rejonowe, delegatury oraz 
biuro MOO PCK przy czynnym udziale członków Klubów HDK PCK, Szkolnych Kół PCK,  wolontariuszy, OHP i 
pracowników PCK. 

 
 
 

Liczbowe określenie działań: 

 

 

 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 2019 r. 

wydano  

w tym ze 
środków 
własnych   zł 

Szkoły (program „Żółty 
talerz” realizowany przez OR 
PCK Tarnów)  

3 304 
52 816 

 

217 062,70 zł. 0,00 
Półkolonie  (ze środków 
programu „Żółty talerz”- 
realizator OR PCK Tarnów) 

2 178 
1 780 

 

Zimowisko (Biuro MOO PCK) 1 34 
1 530 

 
9 180,00 zł. 3 880,00 

Kolonia (Biuro MOO PCK) 1 29 
1276 

 
9 570,00 zł. 8 690,00 

Obóz letni dla młodzieży 
(Biuro MOO PCK) 

1 18 216 1 800,00 zł. 0,00 
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Razem 2019 r. 8 563 57 618 237 612,70 zł. 12 517,00 

Rok 2018 7 619 6930 243 596,58 zł. 3 935,50 

 

Łącznie na opłacenie posiłków w ciągu 2019 r. wydano 237 612,70 zł,  w tym ze środków własnych  
3 935,50 zł.  
 
Od września 2016 roku Małopolski Oddział Okręgowy, 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. Programem objęto 304 dzieci w 3 placówkach oświatowych  na terenie 
powiatu tarnowskiego czasie roku szkolnego oraz 178 dzieci – uczestników półkolonii. 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 3 036   
 
b) liczba osób, które korzystały z pomocy doraźnej przynajmniej dwa razy w roku:  
    ogółem: 977,    
 
c) liczba osób, którym udzielono pomocy (z podziałem na grupy): 
    - niepełnosprawnych 1342, 
    - w wieku emerytalnym 538, 
    - niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych 1 110, 
    - bezdomnych 556, 
    - ofiar przemocy 1, 
    - bezrobotnych 121, 
    - ubogich 1675, 
    - wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin 9, 
    - osób samotnie wychowujących dzieci 75. 
    - dzieci i młodzieży 267, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 39. 
 
d) liczba osób, którym udzielono pomocy w formie: 
    - paczek żywnościowych 1 337, 
    - odzieży 1067, 
    - zapomóg pieniężnych 48, 
    - innego rodzaju pomocy 874, 
e) ogólna kwota pomocy 194 971,01 zł.   
f) ilość magazynów pomocy doraźnej 2. 

 
 
 
7. PROMOCJA ZDROWIA 
Działalność w zakresie promowania zdrowego stylu życia prowadzona była w oparciu o inicjatywy 
Oddziałów Rejonowych, Delegatur, jednostek podstawowych i biuro MOO PCK 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. Główna tematyka akcji 
oświatowo-zdrowotnych to:    
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Pogadanki, prelekcje, szkolenia: 
 

„Zdrowe odżywianie” - Program zajęć obejmował następujące zagadnienia: Zasady Prawidłowego Żywienia 
propagowanych przez Instytut Żywności i Żywienia; 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 . Quizy i konkursy np. „Czy 
znasz te owoce i warzywa”. 
 „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”„Bezpieczeństwo podczas sportów zimowych”; „Bezpieczeństwo w czasie 
przebywania w górach” - pogadanki nt. zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w górach i podczas 
uprawiania sportów zimowych. 

 
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”- 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. 
Higiena ciała(dokładne mycie rąk i całego ciała, zmiana bielizny osobistej); Utrzymywanie w czystości 
pomieszczeń w których przebywamy; Używanie klapek podczas kąpieli w miejscach publicznych (basen, 
prysznic). Zalety wypoczynku na świeżym powietrzu. Odpowiedni ubiór w zależności od pory roku.  
 

Zdrowy styl życia: 

Imprezy promujące bieganie: 
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 6KrwiobiegKraków – impreza masowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych promująca bieganie- 
najprostsza, najbardziej naturalna forma ruchu dla zdrowia - 1300 uczestników. 

 II Półmaraton w Gorlicach – 858 uczestników. 

Aktywizacja ruchowa: 

a/ Program dla seniorów. Celem niniejszego projektu było poszerzenie zakresu tematyki kierowanej do 
seniorów o aspekt edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowano i przeprowadzono cykl 
spotkań, wykładów otwartych, warsztatów o tematyce zdrowotnej. Wykłady otwarte skierowane do 
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 treningi pokazowe oraz praktyczne zajęcia ze znajomości 
współczesnych urządzeń i aplikacji mobilnych służyły monitorowaniu stanu zdrowia i aktywności seniorów 
213 osób. 

b/ „100 aktywności na 100-lecie PCK”: w tym bieg „100 km na 100-lecie PCK” ; Fitness Party - zajęcia 
sportowe, w czasie których można było zapoznać się z technikami samoobrony, poćwiczyć crossfit i aerobic 
czy potańczyć zumbę. Łącznie 200 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 4465   23 424 110 4889 1 32 

 
szkolenia  
 

98 2779 4 60 74 2009 176 4848 100 3521 

pogadanki, 
prelekcje 
 

272 7587   144 3382 416 10969 198 5940 

Inne, jakie? Festyny, 
pikniki rodzinne, 
hepening, 
6KrwiobiegKraków, 
II Półmaraton 
Gorlice, spoty 
reklamowe w 
komunikacji 
miejskiej 

39 3462   6 500 45 3962 12 26856 

Razem 2019 r. 496 18 293 4 50 247 6 315 747 24 668 311 36 349 

 

Rok 2018 439 12 500 34 1 537 150 7 039 623 21 076 156 33 715 

 
Szkolenia w zakresie HIV/AIDS 

Edukator HIV/AIDS 
Ilość przeprowadzonych zajęć 

Szkoła 
Podstawowa 

Gimnazjum 
Szkoła ponad- 
gimnazjalna 

Osoby dorosłe 
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Instruktor Pierwszej Pomocy     

Nauczyciel–Opiekun SK PCK 25  38  

Wolontariusz 2  1  

Pracownik oddziału rejono-wego 
lub okręgowego PCK 

2  1 1 

                Razem ilość zajęć 29  40  

liczba uczestników biorących 
udział w ww. zajęciach 

1031  979 70 

 

Rok 2018 -  ilość zajęć 18  1 30  3 

liczba uczestników biorących 
udział w ww. zajęciach 

1156 7 835 38 

 
 

 
Największe  trzy akcje promujące zdrowie zorganizowane na terenie okręgu to: 

Lp.  Rodzaj akcji  Tematyka / nazwa programu 
Środowisko 
. 

 Liczba 
 uczestników 

 
1 

Piknik, konkurs 

Promocja honorowego 
krwiodawstwa, pomiar ciśnienia 
krwi, testowanie alkogogli i 
narkogoli, pomiar tlenku węgla w 
wydychanym powietrzu/ Dbaj o 
Zdrowie 

Mieszkańcy Bochni i 
Powiatu 

bocheńskiego 
3 000 

2 Bieg 6Krwiobieg Kraków 
Dzieci, młodzież, 
dorośli, seniorzy 

1 300 

3 Konkurs 
Zdrowe odżywianie/ „Zdrowie na 
talerzu” 

Szkoły, przedszkola, 
dorośli - 

1 778 

 
 
Olimpiada Promocji Zdrowia i  Zdrowego Stylu Życia  
W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono XXVIII edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i okręgowym w 
kategoriach wiekowych: I uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów; II uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych.  Laureaci etapu okręgowo reprezentowali województwo małopolskie w etapie 
centralnym, który odbył się w maju 2019 r . w Zielonej k/Warszawy.  

 
 

Rok szkolny 
2018/2019  

etap szkolny etap rejonowy etap okręgowy 

ilość 
szkół 

liczba 
uczestników 

ilość 
szkół 

liczba 
uczestników 

ilość 
szkół 

liczba 
uczestników 

szkoły gimnazjalne 28 406 22 22 11 11 

szkoły 
ponadgimnazjalne 

25 782 19 19 6 6 

razem 53 1 188 41 41 17 17 

 

rok szkolny 
2017/2018 

81 1 279 60 66 21 21 

 
 
8. PROMOWANIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 
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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 2019 r. działało 84 Klubów HDK PCK zrzeszających 2 181 członków PCK, 3 904 wolontariuszy. 
Zorganizowano 186 rożnego rodzaju imprez i akcji z poborem krwi. Ogółem pozyskano  5 903,550 litrów 
krwi.  

W porównaniu do roku 2018 : spadek liczby członków PCK o 190 osób, klubów o 3 , liczby akcji  o 42.  

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

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”: XIV edycja Programu w Małopolsce  
Program Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”- stawia sobie za cel pozyskanie dla rozwoju honorowego 
krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego 
podstawowym zadaniem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych 
środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża 
na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  
Do XIV edycji Programu zgłosiło się 6 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 7 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  
W czasie trwania Programu od 2 stycznia do 14 grudnia 2019 r., przeprowadzonych został 47 akcji, 
pozyskano 1 230,550  litrów krwi od strażaków i innych osób zachęconych do jej oddawania, utworzony  
został  1 Klub HDK PCK..  

 
Wyniki XIII edycji w poszczególnych kategoriach: 

 

W kategorii I - Najaktywniejsza Jednostka PSP: 

I miejsce – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (II miejsce w Polsce)                                        
II miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach                                                                    
III miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie  

W kategorii II - Najaktywniejsza Jednostka OSP: 

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie (I miejsce w Polsce) 
II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach 
III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w  Brzeźnicy 

W kategorii III - Najaktywniejszy Strażak Indywidualny: 

1 miejsce Pan Tomasz Burnat – PSP Tarnów (1 miejsce w Polsce) 
2 miejsce Pan Janusz Ciężadlik – OSP Brzezinka 
3 miejsce Pan Bartosz Piasny – OSP Gorenice 

 

Turniej  „Młoda Krew Ratuje Życie”  (czas trwania od września  2018 do czerwca 2019 roku) 

XVI edycja Turnieju pn. "Młoda Krew Ratuje Życie" czyli turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych 
i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie.  
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Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie  
do honorowego oddawania krwi. 

Uczniowie szkół i studenci, uczestniczący w akcji na teranie Małopolski oddali łącznie 1721,150 l krwi, 
Przeprowadzonych zostało 35 akcji i imprez z poborem krwi. Liczba uczestników 2 648. 

Wyniki Turnieju: 

 

Kategoria — szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne: 

I. Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa 
I. miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 
II.  miejsce – Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach 
III. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 

II. Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego 
ucznia szkoły 
I. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 
II.  miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 
III. miejsce – Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach 

III. Wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju 
I. miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 
II. miejsce – Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach 
III. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 

Kategoria — uczelnie/szkoły wyższe 

I. Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa 
I. miejsce – Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
II. miejsce – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
III. miejsce – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

II. Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta 
I. miejsce – Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie 
II. miejsce – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
III. miejsce – Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

III. Ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów 
oraz społeczności lokalnej 
I. miejsce – Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
II.  miejsce – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
III. miejsce – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
Wyróżnienia i odznaczania za zasługi na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa: 
  

 Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymały 73 osoby, 

 Złotym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone 2 osoby,  

 Srebrnym Krzyżem Zasługi zostało odznaczonych 9 osób, 

 Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 11 osób,  

 2 osoby odznaczone zostały wyróżnieniem  Krzyż Małopolski. 
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Tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadano 3 822 krwiodawcom i 
krwiodawczyniom:   

 
I stopnia  721 
II stopnia  969 
III stopnia 2 132  

 
 
6.KrwioBIEG Kraków – 5 października 2019 roku, Bulwary Czerwieńskiego. 
 

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 ponad 900 biegaczy. Krew oddało 19 osób, Pozyskano 9,5 litrów krwi. 

 

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK i Szpiku Kostnego do Sanktuarium 
Pasyjno—Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej (20 lipca 2019 r.)  400 osób z całej Polski spotkało się 
w unikalnym miejscu krajobrazowym i architektonicznym, aby wziąć udział w inicjatywie dziękczynnej, 
w intencji zdrowia i pomyślności dla honorowych dawców krwi i szpiku kostnego. Krew oddało 19 osób, 
pozyskano 11,5 litrów krwi.  

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

 Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, w tym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum domowe i 
 Długoterminowa Opieka Pielęgniarska po raz kolejny przeszedł pozytywny audyt certyfikacyjny i otrzymał 
certyfikat zarządzania jakością wg norm ISO. Wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN 
ISO/ICE 27001:2017-06. W związku z wejściem w życie przepisów związanych z ochroną danych osobowych 
RODO wdrożono właściwą normę jakościową ochrony danych medycznych. 

Ważną informacją jest ta, że Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie jest jedyną jednostką PCK z  
wdrożonymi systemami jakości. 

Struktura organizacyjna: 
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
- Pielęgniarska opieka długoterminowa 
- Hospicjum Domowe 
- Dział Farmacji. 
 
 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje 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 
kontynuacją 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 
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lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.  
ZOL dysponował 42 łóżkami, opieką objął 131 pacjentów. 
 
Pielęgniarska opieka długoterminowa dla 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. 
Opieką objęto 21 pacjentów. 
 
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 52 pacjentów. 
 
W Domu PCK zatrudniony jest wykwalifikowany personel (stan na 31.12.2019) – 5 lekarzy (w tym 
ordynator), 35 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę, 1 psychologa, 1 
dietetyka, 1 magistra farmacji. 

 
DOM PCK w Krakowie poprzez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z 
Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który udziela wsparcia finansowego.  
 
 
Kontrakt z NFZ dla poszczególnych komórek w roku 2019: 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – 1 712 124,00 zł 
Pielęgniarska opieka długoterminowa - 182 256,00 zł 
Hospicjum Domowe – 130 990,00 zł 
 
 
 
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. 

  

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. 

  

Z inicjatywy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK we współpracy z Wydziałem Nauk o 
Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz z Zespołem ds. 
Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, w kwietnia 2019 roku odbyło się 
seminarium pt. „Misje wojskowe  a Prawo Humanitarne” wykładowców i studentów uczelni wyższych. 
Wprowadzenie wygłosił prof. Janusz Wojtycza, seminarium prowadziła i moderowała adw. dr 
Magdalena Makieła.  Prelegenci i tematy wykładów: Dr Marcin Marcinko wykład pt. „Pojęcie konfliktu 
zbrojnego w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego”;  Gen. bryg prof. nadzw. Dr Bogdan 
Tworkowski wykład pt. „Prawo humanitarne w misjach Wojska Polskiego na przykładzie własnych 
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doświadczeń”, Gen. bryg. rez. Dr inż. Jerzy Gut wykład pt. „Prowadzenie operacji wojskowych we 
współczesnych konfliktach zbrojnych w kontekście przestrzegania międzynarodowego prawa 
humanitarnego”; Karol Cierpica – oficer rezerwy 6 Brygady Powietrzno desantowej Kraków wykład pt. 
„Polsko-Amerykańskie Braterstwo Broni – 28.VII.2013 Afganistan”. 

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

- działania związane z przygotowaniami  obchodów 100 leci PCK 

- XV edycji Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych 
im. prof. Andrzeja Pankowicza pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Muzeum 
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 

Finaliści konkursu:  

Alicja Kopeć, Natalia Starzak i Olga Zegzda  z XLII z Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,  
Marek Siwor z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdrój 
Dawid Bajorski i Gabriel Labut z Zespołu Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gorlicach. 

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 działające na terenie m. Krakowa 

 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.  

 
Pozostałe akcje: 

Nazwa akcji 
Temat akcji 
i czas akcji 

Audytorium 
(dla kogo?) 

Szacowana 
liczba  
odbiorców 

Finansowana 
przez 

Pomysłodawca 
/organizator 

Festiwal Nauki 
100-lecie PCK 

Historia PCK, działalność 
organizacji – konkurs. 
Działania w zakresie 
Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego – wykład, 
warsztaty w języku 
angielskim 
wrzesień - październik. 

uczniowie 
szkół  
podstawowych 
 i średnich 
 
 

150 II LO w 
Chrzanowie, 
OR PCK 
Chrzanów  

Szkolne Koło 
PCK w II Liceum 
Ogólnokształcąc
ym w 
Chrzanowie, 
Odział Rejonowy 
PCK w 
Chrzanowie, 
MOO PCK 
Zespół ds. 
Upowszechniani
a MPH 

Historyczna Gra 
Miejska  

 
 

„100 lat w jeden dzień- 
śladami historii PCK w 
Krakowie” 

Młodzież szkół 
podstawowych,  
średnich i  
dorośli 

105 MOO PCK Małopolski  
Oddział 
Okręgowy PCK  
 

Pogadanki 100-lecie PCK- historia 
ruchu czerwonokrzyskiego 
(luty- maj; wrzesień- 
listopad) 

 Uczniowie szkół  
średnich 

         285 bezkosztowo OR PCK w Nowym Sączu 

 
 
11. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI I POSZUKIWAŃ  

- Liczba wywiadów związanych z poszukiwaniem rodzin: 0.  
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- Liczba wniosków przesłanych do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK dot.  poszukiwań: 37. 

- Liczba otrzymanych decyzji IPN o zarządzeniu ekshumacji zwłok (szczątków) zwłok ofiar wojny: 10. 

- Liczba otrzymanych, od wykonawców, informacji o terminie planowanych ekshumacji ofiar wojny: 10. 

- Udział w ekshumacjach ofiar wojny i liczba sporządzonych protokółów z ekshumacji: 0. 
 
 
12. OŚRODEK SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNY  PCK W MSZANIE DOLNEJ Sp. z o.o. 
Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny PCK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
jest jednostką utworzoną 2 stycznia 2015 roku.  Ośrodek działa na rynku usług turystycznych, oferując 
przede wszystkim usługi zakwaterowania i wyżywienia zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla klientów 
indywidualnych. Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest 
spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Dla Krakowa –Śródmieścia, XI  Wydział 
Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000541333 
Siedziba Spółki: Ul. Studencka 19, 31-116 Kraków. Miejsce prowadzenia działalności: Ul. Leśna 54 A, 34-
730 Mszana Dolna. Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 50 000 zł i składał się z 
500 udziałów po 100 zł każdy.  Jedynym wspólnikiem Spółki jest Polski Czerwony Krzyż. 
Przedmiot działalności zgodnie z Aktem Założycielskim głównym przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
2) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 
3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
Organami Spółki są: 
1) Zgromadzenie Wspólników 
2) Rada Nadzorcza 
3) Zarząd 
Zgromadzenie Wspólników: 100 % udziałów posiada Polski Czerwony Krzyż. Rada Nadzorcza: Na dzień 31 
grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
Mieczysław Kurek – Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Małgorzata Pyka – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Zarząd: W jednoosobowym zarządzie spółki funkcję Prezesa Zarządu pełnił Witold Trepa. 
Szanse i zagrożenia dla działalności jednostki, przewidywany rozwój jednostki. 
Obiekt Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża istnieje od  25 lat. Spółka 
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Sp. z o.o. zarządza obiektem od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy 
zawartej z Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK. Ostatnie cztery lata spółka kończyła z ujemnym 
wynikiem finansowym. Mimo starań nie udało się zrealizować założenia, aby zysk wypracowany przez 
spółkę przeznaczyć na inwestycje w substancję obiektu. Brak inwestycji (nie tylko w okresie zarządzania 
Ośrodkiem przez  spółkę) spowodował, że obiekt wybudowany w latach transformacji ustrojowej odbiega 
od współczesnych standardów turystycznych a niewystarczająca izolacja termiczna budynków generuje 
wysokie zużycie i koszty nośników energii. W związku z brakiem perspektyw na uzyskanie  dodatniego 
wyniku finansowego  przez spółkę zarząd spółki  złożył wniosek  o rozwiązanie  spółki przez właściciela  
spółki  Polski  Czerwony  Krzyż. Wydaje się że Ośrodek może dalej funkcjonować dzięki wypracowanej marce 
opartej  przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego klienta, na spokojnej i rodzinnej 
atmosferze, ale przede wszystkim na dobrym jedzeniu, które już nieraz zostało docenione. Rodzinny 
charakter wnętrz stwarza możliwości na spokojne pobyty dla grup znajomych i rodzin z dziećmi. Powrót 
Ośrodka pod  zarząd Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego PCK w Krakowie  może  spowodować większy 
udział w obłożeniu przez zorganizowane pobyty w ramach działalności  Polskiego  Czerwonego Krzyża oraz 
stworzyć możliwości starania  się o pozyskanie  funduszy na niezbędne remonty i inwestycje. 
 
W czasie  2019 roku Ośrodek przyjął 1447 osób i udzielił 5789 noclegów w tym: 

a) 2 turnusy wypoczynkowe dla dzieci ukraińskich zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej w 
Łucku 
b) 2 turnusy wypoczynku zimowego dla dzieci zorganizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK 

oraz Podkarpacki  Oddział Okręgowy PCK 
c) 4 turnusy kolonijne:  
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- 2 zorganizowane przez LOO PCK w Lublinie, 
- 1 zorganizowany przez MOO PCK w Krakowie 
- 1 zorganizowany przez POO PCK w Rzeszowie 

d) 2 turnusy świąteczne  oraz zabawę sylwestrową dla seniorów 
e) 14 zorganizowanych grupowych pobytów szkoleniowo- integracyjnych 
f) 9 wycieczek szkolnych 
g) oraz liczne pobyty indywidualne i rodzinne, 

 

13. Gospodarowanie odzieżą używaną 
 
Na terenie województwa Małopolskiego prowadzona jest zbiórka odzieży używanej do oznakowanych 
pojemników należących do PCK. Obecnie na terenie województwa rozstawione zostało 2 500 pojemników 
na podstawie umów użyczenia i dzierżawy 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 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 2019 roku , 1038 osób otrzymało od PCK pomoc w postaci odzieży używanej 
o łącznej wadze ponad 6000 kg. 
 
 
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 2019 roku:  
 

- kontynuowano 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 

- wykonano prace związanych z uzyskaniem pozwolenia budowlanego na kompleksowy remont 
kamienicy 

- kontynuowano porządkowanie archiwum zakładowego; dokonano brakowania dokumentów 
- powołano komisje przetargową zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 

MOO PCK 
- przyjęto Regulamin wyborów reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów 

Kapitałowych (PPK) w MOO PCK 
- powołano Komisję do rozpatrywania podań o pomoc i rozdziału darów 
- wprowadzono Regulamin kontroli wewnętrznej biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

PCK 
- wdrożono procedurę przyznani i sposobu rozliczania zaliczek oraz refundowania uzasadnionych 

wydatków ponoszonych przez pracowników na realizacje bieżących zadań 
- wprowadzono regulamin porządkowy Punktów Opieki nad chorym w domu w Krakowie „Nowa 

Huta”, „Podgórze” 
- wprowadzono procedury wydawania odznak i legitymacji ZHDK 
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b/ Zatrudnienie   W 2019 roku na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 67 osoby, a na 
podstawie umów cywilnoprawnych ponad 669 osób.  

 
c/ Szkolenia 
 
Pracownicy MOO PCK uczestniczyli w szkoleniach: 

- pn. Praktyczne szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
oraz kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (organizator ZG PCK), 

- nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych  (organizator  AVIVA) 
Cyklicznie organizowane były szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie 
województwa małopolskiego.     
 
d/ Kontrole. 
W 2019 r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym przeprowadzono 6 kontroli przez instytucje 
zewnętrzne takie jak:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, Małopolski 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;  Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Zarządzania 
Kryzysowego oraz Wydział Ochrony Zdrowia o Pomocy Społecznej; Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wieliczce; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie; Konsultant 
wojewódzki opieki paliatywnej w Krakowie. Wydane przez kontrolujących zalecenia (MOPS 
Kraków), zostały wykonane bez uwag.  
Zakres kontroli obejmował w szczególności: 

- realizację usług opiekuńczych prowadzonych przez OR PCK w Wieliczce, Chrzanowie i Biuro 
MOO w Krakowie, 

- stan sanitarno-epidemiologiczny i postępowanie z odpadami medycznymi w Domu PCK w 
Krakowie.  

- funkcjonowania hospicjum, wyposażenia w sprzęt oraz personel zatrudniony. 
- realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przez OR PCK w Nowym Sączu, 

 
15. PODSUMOWANIE: 

Podsumowując działalność organizacyjną okręgu za rok 2019 można stwierdzić, opierając się na 
przesłanych sprawozdaniach, że zadania statutowe realizowane były z zaangażowaniem i wymiernymi 
rezultatami. Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych i członków PCK efektywności 
realizowanych działań jest wymierna. 
W dalszym ciągu dysponujemy dużym potencjałem społeczników, szczególnie w środowisku dziecięco-
młodzieżowym i w ruchu honorowego krwiodawstwa.  
 
Wszelkie wydarzenia i działania prowadzone przez jednostki organizacyjne w okręgu małopolskim 
zamieszczane są na stronie www.pck.malopolska.pl oraz na profilu facebook.com/krakow.pck/ 

 
INFORMACJE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH i PROGRAMACH w 2019 roku 

 
Programy realizowane przez Biuro Oddziału Okręgowego: 

 
nazwa programu  
i czas jego trwania 

adresaci/tematyka 
programu 

liczba osób objętych 
programem 

 

łączny koszt wkład własny PCK źródła finansowania 

Klub Seniora „Silver 
Club” 
15.06.- 15.12.2019 
 

Seniorzy 50+.  Edukacja 
prozdrowotna 
 

213 29 515,29 zł. 3 804,46 zł. 
w tym wkład 

osobowy 
3750,00 zł 

 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

„SIM- Skuteczność, 
Inicjatywa, Młodość” 
06.06.2019- 
10.12.2019 

młodzieży w wieku 13-26 
lat/ Zwiększenie 
zaangażowania w 
działalność 

54 26 428,82 zł 10 545,33 zł 
w tym wkład: 

osobowy 
8320,00 zł. 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

http://www.pck.malopolska.pl/
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 wolontariacką na rzecz 
społeczności lokalnych, 
jako aktywnej postawy 
obywatelskiej. 
 

rzeczowy 
1100,00 zł 

 
 

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

Zasłużeni Honorowi 
Dawcy Krwi 
województwa 
małopolskiego 

3 822 19 252,00 zł 0,00 zł Narodowe Centrum 
Krwi 

Wypoczynek zimowy z 
programem promocji 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej dla dzieci 
rolników.  
14 – 24 stycznia 2019 

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

34 35 489,53 zł 3 989,53 zł Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników, wpłaty 
uczestników,   
działalność 
gospodarcza MOO 
„Wtórpol”  

Wypoczynek letni z 
programem promocji 
zdrowia i profilaktyki . 
10 - 21.08.2019 

dzieci i młodzież w wieku 
8-16  lat z rodzin ubogich 
województwa 
małopolskiego  

29 34 479,77 zł 11 361,57 zł   
Rada Pań PCK, wpłaty 
uczestników,  
Gorączka złota. 1%  

„Krwiodawcy – 
Krwiodawcom” VII 
Edycji  - Razem 
Możemy Więcej. 
czerwiec-grudzień 
 

Przewlekle chorzy 
krwiodawcy. Zakup 
leków i produktów  
medycznych. 

10 3 600,00 zł 2 400,00 zł DOZ Fundacja dbam o 
zdrowie 
 

Integracyjny Bal 
Andrzejkowy - 
listopad 

Niepełnosprawne dzieci 
z rodzicami i zdrowym 
rodzeństwem 

20 560,00 zł 60,00 zł Gmina Kraków MOO 
PCK, 
 

6. KrwioBIEG Kraków- 
biegiem po czyste 
powietrze” 
05.10.2019 
 

Wszyscy chętni od 3 
roku życia, 
Upowszechnianie i 
popularyzacja 
aktywności sportowej 
oraz upowszechnianie 
idei honorowego 
krwiodawstwa” 
 

1300 57 079,00 zł 49 079,00 zł  
w tym wkład: 

osobowy 
7 200,00 zł, 

rzeczowy 10 000,00 
zł 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

II Międzynarodowy 
Półmaraton „Bitwa 
pod Gorlicami” 
 

Osoby powyżej 18 roku 
życia. Bieg , na trasie 
Gorlice – Łużna. Cel 
upowszechnianie wiedzę 
na temat znaczenia 
Bitwy pod Gorlicami dla 
przebiegu I wojny i 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 
upamiętnienie rocznic: 
100-lecia powstania 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża i 100-lecie 
Akademii Górniczo-
Hutniczej im. St. Staszica 
w Krakowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

859 
 

45 898,76 10 500,00 zł 
w tym wkład 

osobowy 
8000,00 zł 

Instytut Współpracy 
Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczak. 
Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK 
przy Akademii 
Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie,   
 

1 000,00 zł 0,00 zł. Urząd Miasta Gorlice 

„Polski Czerwony 
Krzyż – 100 lat w 
służbie Ojczyźnie i 
ludziom” - listopad 

Kampania promocyjna 
międzynarodowej 
konferencji naukowej w 
ramach obchodów 100 
lecia PCK .  
 

2 200 50 000,00 zł 0,00 zł Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

„Dobro jest w 
Małopolsce”. 
grudzień 

Mieszkańcy 
województwa 
małopolskiego/kampani

1 121 95 000,00 zł 0,00 zł. Zarząd Województwa 
Małopolskiego 
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a promocyjna 
świątecznej zbiórki 
darów.  

 
 

Programy realizowane przez oddziały rejonowe/delegatury PCK 
 

realizujący rejon/ 
delegatura 

nazwa programu 
i czas jego trwania 

adresaci/tematyka  
programu 

liczba osób 
objętych 

programem 
łączny koszt 

wkład własny 
PCK 

źródła 
finansowania 

OR PCK Bochnia 
 
 

Dbaj o Zdrowie 
(IV-VI) 
 
 

Uczniowie i nauczyciele 
szkól podstawowych, 
przedszkolaki, mieskzńcy 
Bochni i okolic /konkursy   
"Nie pal przy mnie 
proszę”. „Czyste 
powietrze wokół nas”. 
Promocja postaw i 
zachowań 
prozdrowotnych. 

1500 3400,00 zł. 200,00 zł. Gmina Bochnia. 

OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

Promocja i 
propagowanie 
idei honorowego 
Krwiodawstwa1.0
3-30.11.2019 

krwiodawcy, młodzież 
szkól 
ponadpodstawowych 

915 1 251,76 zł. 251,76 zł. Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Sączu, 

 
OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

Akademia 
Pierwszej 
Pomocy; 21.02-
30.05.2019 

młodzież 100 1 748,86 zł. 248,86 zł. Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Sączu, 

 
OR PCK w 
Nowym Sączu 

Propagowanie 
idei honorowego 
krwiodawstwa; 
8.03-30.06.2019 

Krwiodawcy dorośli, 
młodzież 

326 1 250,00 zł. 250,00 zł Urząd Miasta 
Nowy Sącz,  

 Mistrzostwa 
Pierwszej 
Pomocy; 25.02.-
10.05.2019 

Młodzież szkół 
średnich/pierwsza 
pomoc 

115 2 300,15 zł 300,15 zł Urząd Miasta 
Nowy Sącz, 

 
OR PCK w 
Nowym Sączu 
 

„Sto lat to dobry 
początek 1919-
2019”-Jubileusz 
100-lecia 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 

działacze, sympatycy, 
wolontariusze PCK 

310 16 000,00 zł 7 000,00 zł Zarządu 
Województwa 
Małopolskiego 

Delegatura dla 
Powiatu 
Krakowskiego 

„Wiedza na wagę 
życia”  
 
12.04.2019- 
15.12.2019 
 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, 
mieszkańcy Powiatu 
Krakowskiego/ 
Propagowanie pierwszej 
pomocy i honorowego 
krwiodawstwa. 

374 
 

18 048,72 zł 
 

6 089,30 zł. 
w tym: 

wkład osobowy 
3 015,00 zł. 

wkład rzeczowy 1 
050,00 zł. 

 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie 

Delegatura dla 
Powiatu 
Krakowskiego 

Krew darem życia.  
wrzesień-listopad 

Uczniowie szkół 
średnich, osoby 
dorosłe/Promocja 
honorowego 
krwiodawstwa i 
działalności PCK wśród 
uczniów i mieszkańców 
gminy Skawina 

500 8 906,00 zł 2906,00 zł.               
w tym wkład 

osobowy 
2 900,00 zł. 

Gmina Skawina 

Delegatura dla 
Powiatu 
Krakowskiego 

Konkurs wiedzy o 
działalności 
czerwonokrzyskiej 
Maj  

młodzież szkół 
podstawowych z terenu  
m. Skawina/promowanie 
honorowego 
krwiodawstwa i 
działalności PCK 

18 2 809,81 zł. 1 809,81 zł.                    
w tym wkład 

osobowy 800,00 
zł. 

Gmina Skawina 
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Oświęcim Propagowanie 
idei honorowego 
krwiodawstwa. 
Styczeń-grudzień 

Członkowie Klubów HDK 
PCK, krwiodawcy 
niezrzeszeni, młodzież  
szkół podstawowych i 
ponadgimnazjalnych,    
mieszkańcy miasta 
Oświęcim/promocja 
zdrowia, honorowe 
krwiodawstwo 
 

800 16 757,40 757,40 zł. Urząd Miasta 
Oświęcim 

OR PCK Tarnów 
Grodzki 

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

Młodzież szkół 
podstawowych i 
średnich/ Uzależnienia, 
pierwsza pomoc  

403 16 600,00 - Urząd Miasta 
Tarnowa 

OR PCK Tarnów 
Grodzki 

promowanie idei 
krwiodawstwa                 
marzec-grudzień 
 

Mieszkańcy Gminy 
Żabno/krwiodawstwo 

300 3 000,00 zł 300,00 zl Gmina Żabno,  

OR PCK Wieliczka Powiatowe 
Zawody Pierwszej 
Pomocy marzec-
maj 
 

uczniowie szkół powiatu 
wielickiego/pierwsza 
pomoc 
 

100 5 000,00 zł - Powiat Wielicki 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


