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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.  

Najważniejszymi sferami działalności pożytku publicznego realizowanymi przez Małopolski Oddział 
Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w 2020 r. były:  

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób.  

2. Ochrona i promocja zdrowia.  

3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.  

4. Działalność lecznicza (DOM PCK w Krakowie).  

5. Usługi opiekuńcze.  

6. Gospodarowanie odzieżą używaną.  

  

  

 I.  WPROWADZENIE:  

  

Rok 2020 był rokiem niezwykle pracowitym i trudnym w realizacji działań statutowych z uwagi na pandemię 

koronawirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzaną kampanię sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu na 
kolejną kadencje 2020-2024 . Realizacja tych działań wymagała znacznego zaangażowania i wysiłku ze 

strony wszystkich jednostek organizacyjnych MOO PCK.  

   

Specyfika działalności PCK, w tym  MOO PCK polegająca na realizacji usług opiekuńczych i świadczeń 
medycznych, które stanowią przeważającą część działalności Oddziału, spowodowała konieczność 

nieprzerwanej pracy w opiece nad osobami zależnymi, samotnymi i chorymi. Usługi opiekuńcze i 
świadczenia medyczne realizowane były pomimo trudności  prawie w pełnym wymiarze. Pracownicy 

pozostawali w gotowości i realizowali swoje zadania w normalnym trybie, nie trybie zdalnym. Z uwagi na 

stan pandemii odwołane zostały niektóre zadania m.in Mistrzostwa PP, Olimpiada Zdrowego Stylu Życia, 
7.krwiobiegKraków.   

Nie zostały zrealizowane również zadania inwestycyjne i remontowe na ul. Studenckiej 19, głównie jednak 
ze względu na brak przyznanych i przekazanych środków finansowych przez Zarząd Główny.   

W roku 2020 z powodu pandemii wzrosła liczba darowizn finansowych i rzeczowych otrzymywanych przez 

MOO PCK, a kierowanych następnie zarówno do podmiotów leczniczych walczących z pandemią, jak 

również jako pomoc i wsparcie osób indywidualnych. Zrealizowana na dużą skalę pomoc rzeczowa możliwa 
była dzięki współpracy z licznymi partnerami, którzy wspierali  MOO PCK w różnych formach m.in pomoc w 
transporcie (Wojska Obrony Terytorialnej), użyczenie magazynów (Targi EXPO Kraków). Darowizny 

finansowe i rzeczowe przekazywane były  przez jednostki administracji rządowej, samorządowej, Zarząd 
Główny PCK, firmy oraz osoby indywidualne. Wszystkie jednostki Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 

angażowały się w pozyskiwanie darów rzeczowych i środków finansowych na ten cel.   Zakres i skala tych 
działań została opisana w dalszej części sprawozdania  

  

 II.  KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W OKRĘGU MAŁOPOLSKIM.  

  

Kampania sprawozdawczo wyborcza w okręgu małopolskim rozpoczęła się w grudniu 2019 r. na poziomie 
jednostek podstawowych. W 2020 r. w Oddziałach Rejonowych PCK (Bochnia, Chrzanów, Gorlice, Nowy 
Sącz, Tarnów, Wieliczka) odbyły się Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze PCK oraz jeden Zjazd Wyborczy 
Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu (sierpień 2020).  

  

Zjazd Sprawozdawczo –Wyborczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  odbył 
się 26 czerwca 2020 roku.   
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Do czasu Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego MOO PCK, Zarząd  pracował w składzie:  

Mieczysław Kurek – Prezes do 6.06.2020 (rezygnacja z funkcji od 7.06.2020)  

Bartłomiej Bieniasz – Wiceprezes (od 7.06.2020 pełniący obowiązki Prezesa)  

Paweł Ciećko - Wiceprezes   

Dariusz Cieśla – Członek Zarządu  

Rafał Kapałka - Członek Zarządu  

Mieczysław Orczykowski - Członek Zarządu do 7.06.2020 (rezygnacja z funkcji od 8.06.2020)  

  

Komisja Rewizyjna MOO PCK pracowała w składzie:  

Janina Saniternik – Przewodnicząca  

Grażyna Bryndal – Wiceprzewodnicząca  

Iwona Warzecha – Sekretarz  

Ewa Kielan - Członek  

Antoni Curzydło – Członek  
  

  

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  26 
czerwca 2020 roku dokonał wyboru organów statutowych na kadencję 2020-2024:  

  

Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK – Mieczysława Pasowicza  

  

Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie:  

  

Dariusz Cieśla – Wiceprezes  

Jarosław Foremny – Wiceprezes  

Rafał Kapałka – Wiceprezes  

Elżbieta Wojna-Dyląg – Sekretarz Zarządu   

Antonii Olak  – Członek Zarządu  

Bartłomiej Tworek – Członek Zarządu  

 

Komisję Rewizyjną Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie:  

Janina Saniternik – Przewodnicząca  

Grażyna Bryndal – Wiceprzewodnicząca  

Iwona Warzecha – Sekretarz  

Ewa Kielan - Członek 
Antoni Curzydło – Członek   
 

Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża:   

Nie licząc Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, delegatami na Krajowy Zajazd PCK zostali 
wybrani Bartłomiej Bieniasz i Krzysztof Jeżek.  

  

Zjazd Sprawozdawczo –Wyborczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  
podjął następujące uchwały w sprawie:  

- przyjęcia porządku i regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża;  

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Małopolskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2019 i za okres kadencji 2016-2020;  

- zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 
Krakowie za rok 2019 i kadencję 2016 – 2020.;  

- wyboru władz statutowych Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 
kadencji 2020-2024.  
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- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża za działalność w 2019 roku oraz za okres kadencji  2016 – 2020;    

- przyjęcia „Programu działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na 

kadencję 2020 – 2024”;  

- wyboru delegatów na  Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie   

  

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża uznał Zjazd Okręgowy Małopolskiego OO PCK za nieważny i 

skierował sprawę do Sądu Organizacyjnego PCK na mocy podjętej uchwały nr 559/2020 z dnia 10.07.2020 
roku w sprawie uchylenia uchwały nr 154/I/2020 Zarządu MOO PCK z dnia 28.01.2020 r. ws. ustalenia liczby 

delegatów na Zjazd Okręgowy PCK w Krakowie wraz ze wszystkimi jej skutkami prawnymi oraz zawieszenia 
w czynnościach Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.  

  

Uchwałą nr 560/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd Główny PCK powołał Pełnomocnika Zarządu Głównego 
PCK w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK w osobie p. Sławomira Kaczyńskiego, któremu udzielił 
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na mocy uchwały nr 561/2020 z dnia 15 lipca 2020.  

  

W toku postępowania wyjaśniającego przed Sądem Organizacyjny PCK ws złożonych przez ZG PCK i ZMOO 

PCK w Krakowie wniosków dotyczących nieprawidłowości związanych z wyborami do organów statutowych 
okręgu małopolskiego:  

- 13.07.2020 r. - Skarga Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na działanie Zarządu 
Głównego PCK w związku z podjętą uchwałą nr 559/2020 z dnia 10.07.2020r.  

- 16.07.2020 r. - Skarga Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na działanie Zarządu 

Głównego PCK w związku z podjętymi uchwałami nr 560/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i nr 561/2020 z 
dnia 15 lipca 2020 r.  

- 03.08.2020 r – Pismo uzupełniające Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, do 
złożonych skarg.  

- 4.08.2020 r.- Pismo Sądu Organizacyjnego PCK ws wniosków Zarządu Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego PCK z dn. 13.07.2020r. i 16.07.2020r. oraz  wniosku Zarząd Główny PCK z dnia 
21.07.2020 r. o unieważnienie Zjazdu Okręgowego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 

(wniosek ZG PCK stanowił załącznik do pisma), wyznaczenie terminu rozprawy  na dzień 

12.08.2020r. oraz wyznaczenie Składu Orzekającego: Przewodnicząca Składu Orzekającego Elżbieta 

Mikos-Skuza,  Członkowie Składu Orzekającego Jadwiga Grendzińska –Gozdek, Mariusz Malewicz.  

- 6.08.2020 – pismo Sądu Organizacyjnego PCK w sprawie zmiany Przewodniczącego Składu 
Orzekającego Mariusz Malewicz.  

- 6.08.2020r. – wniosek Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK o wyłączenie 
Przewodniczącego Składu Orzekającego p. Mariusza Malewicza.  

- 11.08.2020r - Postanowienie Przewodniczącej Sądu Organizacyjnego PCK ws odroczenia 
wyznaczonej na dzień 12.08.2020r. rozprawy w związku ze złożonym wnioskiem Zarządu 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK o wyłączenie Przewodniczącego Składu Orzekającego  

- 11.08.2020r. – skarga Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na działania Głównej 
Komisji Rewizyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z postępowaniem naruszającym Statut 

PCK – wszczęcie od dnia 7.08.2020 r. przez Komisję czynnościami kontrolnymi w Małopolskim 
Oddziale Okręgowym PCK w Krakowie.  

- 01.09.2020 r. -  Pismo Sądu Organizacyjnego PCK wraz z odpisami Postanowień Sądu z dnia 

31.08.2020 r. ws wyłączenia Pana Mariusza Malewicza ze Składu Orzekającego  i z dnia 1.09.2020 r. 
w sprawie wspólnego rozpoznania Skargi Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK  z dnia 
11.08.2020 r. , wyznaczenie rozprawy na dzień 15.09.2020 r. i Składu Orzekającego.  

- 04.09.2020 r. –Pismo uzupełniające Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, do 
złożonych skarg.  

- 15.09.2020r – Postanowienie Sadu Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża o odroczeniu 
wydania Orzeczenia w sprawie udzielenia zabezpieczeń wnioskom Zarządu Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK z dn. 13.07.2020r, 16.07.2020r. i 11.08.2020 r.  
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- 16.09.2020r – Pismo Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK - uzupełnienie wyjaśnień do 
Postanowienia Sadu Organizacyjnego PCK z dnia 15.09.2020 r.   

- 25.09.2020r. - Pismo Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK - uzupełnienie wyjaśnień do 

Postanowienia Sadu Organizacyjnego PCK z dnia 15.09.2020 r.   

- 02.10. 2020 r. - Postanowienie Sadu Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Sąd postanowił 

udzielić zabezpieczania wnioskom Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK z dn. 
13.07.2020r, 16.07.2020r. i 11.08.2020 r z późniejszymi uzupełnieniami do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy w niniejszym postępowaniu.  

- 05.10.2020 r. - Postanowienie Sadu Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża – skierowanie 
sprawy celem wydania orzeczenia. Odebrać od Stron stanowiska końcowe w sprawie na piśmie w 
terminie dwóch tygodni od otrzymania Postanowienia na złożenie pism procesowych.  

- 19.10.2020 r. – Pismo procesowe Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.  

- 20.10.2020 r. – stanowisko końcowe Zarządu Głównego PCK i Głównej Komisji Rewizyjnej PCK – 
pismo procesowe.   

- 12.11.2020 r. – Wyrok Sądu Organizacyjnego PCK. Uzasadnienie Wyroku. Postanowienie Sądu o 

zamknięciu rozprawy  Pismo końcowe oraz wyrok sądu stanowią załączniki do 

sprawozdania.  
  

12 listopada 2020 r. Sąd w wydanym wyroku oddalił wniosek Zarządu Głównego PCK z dn. 21.07.2020 r. o 
unieważnienie Zjazdu Okręgowego MOO PCK, wskazując, że sprawa ww. wniosku nie należy do kompetencji 
Sądu Organizacyjnego a do Krajowego Zjazdu PCK, zgodnie  z § 27pkt 9 Statutu PCK i przekazuje do oceny 

przez Krajowy Zjazd PCK, odpowiednio do jego kompetencji wynikającej z § 27 pkt 9 Statutu PCK, zgodności 
z obowiązującym prawem, w tym Statutem PCK, oraz skuteczności uchwały Zarządu Głównego PCK nr 

559/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., a także uchwał nr 560/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i 561/2020 z dnia 15 
lipca 2020 r. oraz decyzji Głównej Komisji Rewizyjnej PCK dotyczącej przeprowadzenia czynności 
kontrolnych w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK w Krakowie od dnia 7 sierpnia 2020 r., które zostały 

przyjęte na podstawie domniemania nieprawomocności Zjazdu Okręgowego Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK.  Sąd, utrzymuje, zabezpieczenie udzielone wnioskom Zarządu Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego PCK z dn. 13 lipca 2020 r., 16 lipca 2020 r. i 11 sierpnia 2020 r. z późniejszymi uzupełnieniami 

Postanowieniem Sądu Organizacyjnego PCK z dnia 2 października 2020 roku do czasu rozstrzygnięcia przez 

Krajowy Zjazd PCK spraw przekazanych mu niniejszym Wyrokiem. Zabezpieczenie oznacza wstrzymanie 
wykonania ww. uchwał i decyzji do czasu zajęcia stanowiska w sprawie przez Krajowy Zjazd PCK.   

  

  

W 2020 roku Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył pięć protokołowanych posiedzeń w 

trakcie których podejmował uchwały (43) oraz szereg wniosków i decyzji dotyczących funkcjonowania PCK 
na terenie województwa małopolskiego. Zarząd regularnie spotykał się, także w trybie online i 
hybrydowym.  

  

  

III. DANE ORGANIZACYJNE:  
  

Informacja  o  rejonach/delegaturach  i  jednostkach  podstawowych  PCK .  

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

  

7 Oddziałów Rejonowych PCK (Bochnia, Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Stary Sącz, Tarnów, Wieliczka).  

5 Delegatur PCK:  dla Powiatu Krakowskiego, Krakowa, Wadowic, Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej.  

W strukturach organizacyjnych oddziału okręgowego działało 156 jednostek podstawowych, 
zrzeszających 3 240 członków PCK :   

- 8 Kół zakładowych/środowiskowych PCK 
- 88 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK 
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- 53 Szkolnych Kół PCK 
- 2 Akademickie Koła PCK 
- 1 Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 
- 1 Grupa Ratownictwa  PCK      

  

IV. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  

Sytuacja pandemii koronawirusa spowodowała, że Małopolski Oddział Okręgowy PCK zmuszony został 

do zawieszenia wielu bieżących projektów. Ograniczyliśmy i skoncentrowaliśmy swoje działania na 
następujących obszarach.  

1. Opieka  domowa,  usługi  opiekuńcze  podstawowe  i specjalistyczne.   

Każdego dnia ponad 400 sióstr i opiekunek PCK świadczyło usługi opiekuńcze osobom starszym i 
samotnym w ich domach. Opieką objęto ponad 1600 osób w całej Małopolsce. Cały czas, pomimo 
zagrożenia, działały punkty opieki nad chorym w domu – nikt z naszych podopiecznych nie pozostał 
bez wsparcia. Tak jak wszystkie instytucje zmagaliśmy się z brakiem wystarczających środków 
ochrony osobistej. Uruchomiliśmy własną szwalnię w siedzibie na ul. Studenckiej 19 oraz 
stworzyliśmy sieć wolontariuszek krawcowych, które szyły maseczki dla naszych pracowników i 
wolontariuszy oraz podopiecznych. Z pomocą przyszła nam firma New Men , która uszyła nam 
pierwszą zmianę 440 maseczek. Przekazano opiekunkom PCK ponad 1,5 tys środków ochrony 
osobistej. Środki ochrony przekazywane były również podopiecznym. Pomimo trudnych warunków 
zorganizowano paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla naszych podopiecznych.  

 
2. Opieka długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieka pielęgniarska domowa oraz 

hospicjum  domowe.   

Świadczenia medyczne naszym pacjentom udzielane były bez przerwy. Ze względów 

bezpieczeństwa w Domu PCK – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – od początku marca wstrzymane 
zostały odwiedziny rodzin. W opiece domowej pielęgniarskiej i hospicyjnej, wizyty realizowane były 
w koniecznych sytuacjach, na bieżąco realizowane były teleporady i wystawiane e-recepty. Ze 

względów bezpieczeństwa, wstrzymane zostały czasowo przyjęcia nowych pacjentów do placówki 
stacjonarnej jak i opieki domowej i hospicyjnej. Niezbędne stało się przystosowanie ZOL-u do 
obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa związanego z Covid (budowa śluzy, 

opracowanie specjalnych procedur, doposażenie ZOL-u). O środki na doposażenie i wykonanie 
niezbędnych prac w celu dostosowania oddziału do obowiązujących wymogów epidemicznych, 
Małopolski Oddział Okręgowy złożył wniosek o  grant na realizację projektu „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 
Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. , 

którego celem była poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników placówki opieki 
całodobowej - Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie - Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 
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związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez doposażenie stanowisk pracy personelu 
placówki całodobowej opieki oraz jej  pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do 
przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażenie placówki całodobowej opieki w sprzęt i 

wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami a także zapewnienie personelowi 
warunków noclegowych na wypadek odbywania kwarantanny. MOO PCK otrzymał grant na prawie  

100 tyś. zł. na realizację zadania.  

 
3. Honorowe krwiodawstwo. Cały czas, wszędzie gdzie tylko to możliwe organizowano akcje poboru krwi, 

która w tym czasie była jeszcze bardziej potrzebna ze względu na liczne ograniczenia wśród dawców. 

Promowane było bezpieczne oddawanie krwi w czasie pandemii. Krwiodawcy PCK oddawali krew 
pomimo pandemii, a ozdrowieńcy także osocze.   

4. Grupa Ratownictwa PCK Kraków. Ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK w Krakowie byli w pełnej 
gotowości do włączenia ich do akcji walki z koronawirusem.  Zgodnie z planem, na koniecznym etapie 

zostali zadysponowani do wsparcia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie poprzez budowę i obsługę 
szpitala polowego.  

5. Edukacja i informacja.  

Od początku pandemii koronawirusa prowadzone były działania edukacyjne w przestrzeni miejskiej i 
intrenecie uczące właściwego postępowania obniżającego ryzyko zachorowania. Za pomocą naszych 
kanałów przekazywano istotne informacje służb publicznych związanych z walką z koronawirusem.  

Z konieczności odwołane zostały: Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (etap okręgowy i 

krajowy), system współzawodnictwa młodzieży w ramach Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. 

Zawieszone zostały do odwołania wszystkie projekty, w tym działalność Klubu Seniora, spotkania grup 
młodzieżowych, grup wsparcia AA, przyjmowanie i wydawanie odzieży i częściowo zbiórki publiczne.  

Pomimo ograniczeń, zrealizowano działania statutowe w wymienionych poniżej obszarach. Większość z 
nich  realizowana została w I kwartale 2020 r. W okresie pandemii, zadania realizowane za pomocą 
dostępnych środków komunikacji.   
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1) RATOWNICTWO:  

  

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. 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).  

  

Najważniejsze aktywności Grupy to:   

  

• zorganizowanie ćwiczeń ratowniczych wewnętrznych (5);   

• udział w ćwiczeniach i  manewrach zewnętrznych (3);   

• udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (7)  

• wsparcia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w budowie szpitala polowego.  

  

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.   

  

  

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 2020 r. przeprowadzono 11 kursów, przeszkolono 105 osób (rok 2019: 86 kursów, 
przeszkolono 1 263 osoby). Realizowane były również inne formy działalności edukacyjnej z zakresu 
pierwszej pomocy: prelekcje, pogadanki, warsztaty, pokazy - zorganizowano i przeprowadzono 56 zajęć, 
podczas których przeszkolono 1 839 osób. (rok 2019:  229 zajęć, przeszkolono 7 679 osób)  

  

Szkolenia oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadziło 4 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK z 17 

posiadających uprawnienia w tym trzech Instruktorów, którzy nabyli uprawnienia w 2020 r. Biuro okręgu i 

oddziały rejonowe dysponowały pomocami dydaktycznymi do prowadzenia różnego typu zajęć i kursów 
pierwszej pomocy:  

  

- fantomami typu „dorosły”  21  szt.,  

- fantomami typu „dziecko”    7  szt.,  

- urządzeniami treningowymi „AED”  6  szt.,  

- laptopy  7  szt.,  

- rzutniki multimedialne 7 szt.  

  



  9  

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. Zadanie realizowane było przez Oddziały Rejonowe PCK: w Bochni, Chrzanowie, 

Nowym Sączu, Wieliczce oraz Delegaturę PCK dla Powiatu Krakowskiego w Gminie Mogilany i 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  18  2 598  60 200,60    

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  

  
195  

  
48 147  

  
1 203 675,00   

  



  10  

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 wytchnieniowa.  

  
1  

  
4  

  
145  

  
80 509,5  

  
2 143 904,75  

   

Wieliczka  

Usługi opiekuńcze dla osób 

wymagających opieki w miejscu ich 

zamieszkania na terenie miasta i 

gminy Wieliczka.  

1  1  143  36 222  715 958,00  

  

Biuro MOO - Punkt Opieki "Nowa  

Huta" w Krakowie  

Świadczenie usług opiekuńczych 

wykonywanych w miejscu 

zamieszkania osób wymagających  

1  1  283  160 300  4 053 704,00   

opieki, zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków 

obejmującej  Dzielnice XIV-XVIII  

 
 

   

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  767  252 000   6 212 669,55  

Biuro MOO - specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi zamieszkałych na 

terenie m. Krakowa  

  

  
  

1  

  
  

1  55  5 969  143 256,00   

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.   

4  15  13 981  404 735,95  
   

Razem 2020 r.  7   17  1621  347 726,5  
  

 14 938 103,45   

Rok 2019 r.  7  18  1637  637 947  
  

14 771 364,10   
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Ogółem Małopolski Oddział Okręgowy prowadził 7 Punktów Opieki PCK nad chorym w domu. Opieką objęto 
1621 chorych. Bezpośrednio usługi realizowało 472 sióstr i 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.   

Osoby bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze korzystały ze wsparcia psychologicznego  i 
doradztwa metodycznego –Suprwizja.  
Organizowano również szkolenia uzupełniające dla opiekunek obejmujące zagadnienia prawne  i 

medyczne . Tematyka szkoleń:  

 „Usługi opiekuńcze na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Wybrane obowiązki osób wykonujących 
usługi opiekuńcze na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.   

„Aktualne zasady zachowania i obostrzenia w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem 
SARS-COV-2 w Polsce, na gruncie obowiązujących przepisów prawa”.   

„Koronawirus – zalecenia”.   

„Bezpieczne zachowanie podczas pandemii COVID-19”.   

„W jaki sposób można zarazić się koronawirusem”.    

„Jak się zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem”.   

„Pielęgnacja chorego zakażonego koronawirusem w domu”.    

„Pierwsza pomoc przy SARS-COV-2 - Pierwsza pomoc a ocena bezpieczeństwa”.  

  

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 i antywirusowe, odzież ochronną, 
maseczki, przyłbice, środki dezynfekcyjne) - ubezpieczenie NNW i OC .  

MOO PCK dla podopiecznych usług opiekuńczych przekazywał środki ochrony osobistej, pościel, bieliznę 
osobistą, odzież używaną i nową, sprzęt rehabilitacyjny, paczki żywnościowe.    

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.  
 

  

  

4) DZIAŁANIA  W ŚRODOWISKU i NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY  

  

Ograniczona działalność w okresie pandemii spowodowała  zawieszenie funkcjonowania Szkolnych Kół  i 
Klubów Wiewiórka PCK.   

  

Jednostki dziecięce i młodzieżowe działające w strukturach MOO PCK:  

  

                           Liczba  

Kół  członków  wolontariuszy  

grupy SIM  
1  16  

  

208  szkoły podstawowe  35  529  
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szkoły ponadpodstawowe  17  276    

  
  

zespoły szkół  2  22  

                                     Rok 2020  55   843 

                             Rok 2019  90  1797  1083  
  

  

Kluby Wiewiórka PCK   

  

  

  

                          l i c z b a  
 

       klubów          członków  
 

Szkoły  2  
 

18  

przedszkola  3  
 

69  

               Rok 2020  5  
 

87  

               Rok 2019  20  
 

930  

  

  

   

Realizacja programów:  

 

 

  

Dziel się uśmiechem  

Kolejna edycja Programu realizowanego przez Polski 

Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Mars Polska, 

producentem gum do żucia Orbit. Partnerzy akcji: Polskie 
Towarzystwo Stomatologiczne z siedziba w Krakowie. W  
lekcjach o zdrowym uśmiechu w Małopolsce wzięło udział 
4287 uczniów klas I-IV z 49 szkół podstawowych. Celem 

programu było budowanie świadomości prozdrowotnej 
wśród najmłodszych i zmniejszenie liczby dzieci z 
próchnicą w Polsce.  

Uczniowie w oparciu o materiały profilaktyczne, tj. podręcznik, pasta i szczoteczka do zębów oraz bez 
cukrowe gumy do żucia uczyli się jak dbać o zdrowy uśmiech.  

„Drogowe ABC”.  

Istotą programu „Drogowe ABC” jest 

nauczenie dzieci zasad bezpiecznego 

poruszania się w ruchu drogowym 

podczas drogi do przedszkola i powrotu 

do domu, a także, poinformowanie, w 

jaki sposób zadbać o swoje 

bezpieczeństwo w trakcie zabawy na 

świeżym powietrzu i podczas 
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uprawiania sportów. Dzieci poprzez połączenie nauki i zabawy zdobędą informacje na temat bezpiecznego 

poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. W 

Małopolsce wzięło w nim udział 1666 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z 28 przedszkoli z terenu województwa.  

  

#Akcja Donacja  

Polski Czerwony Krzyże razem z  marką Always 

w 2020 r. rozpoczął nowy program 

#AkcjaDonacja, mający na celu zmniejszenie 
skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego w 
Polsce. Rozpoczęcie programu poprzedziła akcja 
sprzedażowa marki Always w sklepach i 

drogeriach w całym kraju. Od 1 lutego do 15 
marca 2020r. klientki kupujące paczkę 
podpasek Always fundowały jedną podpaskę 

dla beneficjentek programu #AkcjaDonacja. 
Akcję wspierać można było także w mediach 

społecznościowych udostępniając w serwisie 

Facebook lub Instagram zdjęcie z hashtagami 
#Always #AkcjaDonacja.  

  

Mimo wielu wątpliwości związanych z trwającą pandemią Covid19 oraz zamknięciem szkół udało się 
zrealizować program. W akcji udział wzięło 14 szkół z terenu Krakowa, Nowego Sącza, Starego Sącza oraz 
Gorlic. Udało się wspomóc 960 dziewczęta ze szkół podstawowych oraz średnich.  
 

 

 

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 Gminy Mogilany. Zajęcia z dziećmi prowadziła 

wykwalifikowana kadra złożona z psychologów, pedagogów, olinofrenopedagogów, terapeutów 
zajęciowych, logopedów.  
  
Osobom niepełnosprawnych Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wypożycza 

nieodpłatnie rehabilitacyjne rowery trójkołowe.   

 

 

  

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża – przygotowania do obchodów 100-lecia Młodzieży PCK w 2021 r.   

 

25 października każdego roku obchodzimy Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Obchody w roku 
2020 były wyjątkowe także dlatego, że zapowiadały obchody jubileuszu 100-lecia Ruchu Młodzieżowego w 
Polskim Czerwonym Krzyżu przypadające na rok 2021. Ze względu na sytuację epidemiologiczną  nie odbyły 
się żadne wydarzenia czy też spotkania z tym świętem związane, nie oznacza to jednak zupełnego braku 

zaangażowania.  Aktywność i kreatywność młodzieży przeniosła się do Internetu i mediów 
społecznościowych.  
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Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie postanowiła rozpocząć przygotowania do obchodów 
100-lecia Młodzieży PCK zabawą ze starymi fotografiami, a przy okazji  zachęcić rówieśników  do podjęcia 
podobnego wyzwania. Akcja nosi nazwę:  #MłodzieżWyzwanie1921-2021   #YouthChallenge1921-2021.  

Celem akcji było zachęcenie  do odszukania starych fotografii dokumentujących działalność programową 
Ruchu Młodzieżowego PCK oraz ich zestawienie ze współczesnymi zdjęciami.   

 

 

 

Pozostałe planowane działania z okazji 100-lecia Młodzieży PCK przygotowane przez młodzież są 
następujące:  

- Medal okolicznościowy na 100-lecia Młodzieży PCK dla opiekunów szkolnych kół i klubów. 

- Zakładanie nowych szkolny kół PCK, akademickich Klubów HDK PCK, grup pomocy humanitarnej. 

- Konkurs dla szkolnych Kół Młodzieży (jesień 2021).  

- Gala Wolontariatu 5 grudnia.  

- Opracowania historyczne dot. ruchu młodzieżowego w Krakowie i Małopolsce, zbieranie pamiątek.  

- Wystawa w przestrzeni publicznej na Pl. O. Studzińskiego pod Wawelem poświęcona historii ruchu 
młodzieżowego w PCK . Będzie to kontynuacja wystawy zorganizowanej na 100-lecie PCK na 

Plantach.   

- Poszerzenie zbiorów muzealnych o nowe pamiątki.   

- Grafitti/obraz  wykonany przez młodzież na płótnie z okazji 100-lecia (rozmiar 2.5 x 3 m)  

Opracowanie i wydanie komiksu dot. historii ruchu młodzieżowego w PCK.   
  

 

 

 

5) POMOC SOCJALNA   
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE COVID-19     

 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK  od dnia ogłoszenia stanu epidemii w Polsce tj 13 marca 2020 r. 
prowadził działania pomocowe. Wspierane były szpitale, domy pomocy społecznej, stacje i podstacje 
pogotowia ratunkowego oraz inne służby zaangażowane w walce z COVID-19, a także osoby 
indywidualne. Dzięki współpracy z naszymi partnerami – darczyńcami, możliwe było przekazanie środków 
ochrony osobistej oraz chemii, kosmetyków, słodyczy i artykułów żywnościowych zarówno do instytucji 
zaangażowanych w walkę z koronawirusem, jak również osób poszkodowanych w wyniku pandemii.  

Dzięki wparciu naszych partnerów zabezpieczyliśmy w środki ochrony osobistej ponad 400 sióstr i 

opiekunek PCK sprawujących opiekę domową u ponad 1600 podopiecznych w Małopolsce, wszystkie 
placówki PCK w okręgu.  

Wsparcie rzeczowe Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK trafiło m.in do:  

• Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

• Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu  

• Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie  

• Szpitala Powiatowego w Limanowej  

• Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

• Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego  

• Podstacji Pogotowia w Tarnowie, Gromniku, Nowym Sączu i Krynicy, Brzesku, Bochni, Myślenicach, 
Suchej Beskidzkiej  

• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

• Sanatorium w Wysowej  

• Dom Pomocy Społecznej w Muszynie  

• SP ZOZ w Muszynie  

• SP ZOZ w Mszanie Dolnej.  
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lp    
Pozyskane środki finansowe przez MOO PCK  

łączna kwota  
od darczyńców 

indywidualnych  

od instytucji  

i organizacji  
od firm  

   
105 340,16 zł  

  

600,00 zł.  

  

96 722,55 zł   -  

    
Pozyskane środki ochrony osobistej – przez MOO PCK   

   Środki ochrony  
Ilość – j.m.  

od instytucji i 

organizacji - wartość  
od firm - wartość  

1.   Środki dezynfekujące 

(416szt)  

186 szt.  19 081,25 zł.  -  

230 szt   0,00 zł.     

2.   Maseczki ochronne 

(12 340szt)  

5 440 szt.               8 333,80 zł.    -  

6 900 szt.   0,00 zł.     

3.   Rękawice (50 300szt)  44 000 szt.  11 742,40 zł.  -  

6 300 szt.  0,00 zł.    

4.   Kombinezony 

(176szt)  

136 szt.  9 230,31 zł.  -  

40 szt.  0,00 zł.    

5.   Inne – jakie?        

 a  Przyłbice (787szt)  60 szt.  600,00 zł.     

727 szt.  0,00 zł.    

 b  Ręczniki papierowe  70 szt.  0,00 zł.  -  

 c  Mydło 

antybakteryjne  

60 szt.  500,00 zł.  -  

 d  Żele antybakteryjne i 

antywirusowe  

304 szt.  0,00 zł    

 e  Fartuchy flizelinowe  1 050 szt.  11 880,00 zł.  -  

   Kompresy Jałowe  1 000 szt.  4 211,00 zł.    

 f  Sprzęt i wyposażenie: 
termometry, 

ciśnieniomierze, 
pulsoksymetry, 

nebulizatory, 
koncentratory tlenu, 

ozonator,   
dozowniki do 

dezynfekcji, lampa 
wirusobójcza, 
defibrylator z 

osprzętem, mata 
dezynfekująca,   

łózka zapewniające 

nocleg w czasie 

kwarantanny  

78 szt/poz  

  

  

45 751,40 zł.   -  

g   Fartuchy ochronne  35 szt.   0,00 zł.    
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h   Ochraniacze na 

obuwie  

80 par  0,00 zł.    

i   Zestawy ochronne 

zabezpieczające 

przed zakażeniem  

2 kpl  0,00 zł.    

j   Maty dezynfekcyjne  2 szt.  200,00 zł.   -  

k   Osłony plexi  1 szt.   110,00 zł.  -  

          

  

   

 

  
Rozdysponowane środki ochrony osobistej   

    

Pozyskane środki 

ochrony  

dla jednostek  

organizacyjne PCK  

- jakie? Ilość – j.m.  

dla innych placówek i 
organizacji - jakie? Ilość –  

j.m.  
  

1.  Środki dezynfekujące 

(356 szt)  

276 szt - Punkty Opieki  

PCK (Kraków, Nowy Sącz,   

Wieliczka); Dom PCK   

-    

2.  Maseczki ochronne 

(12 340 szt)  

10 210 szt. - Punkty Opieki  

PCK Bochnia, Chrzanów,  

Kraków ”Nowa Huta” i  

„Podgórze”, Kraków 
Mogilany, Nowy Sącz,  
Wieliczka);   

Oddziały Rejonowe PCK i  

Delegatury MOO PCK;  

Biuro MOO PCK; DOM 

PCK; Wolontariusze MOO 

PCK.   

Szpital w Nowym Sączu –  

500 szt.;  

DPS w Zawadzie – 500 szt.; 
RCKiK o/Nowy Sącz  dla 
krwiodawców – 500szt; 
NZOZ Mszana Dolna – 5 
szt.; Szkoła Podstawowa  
Zakonu Pijarów w  
Krakowie – 70szt.; Klub  

Seniora „Olsza” – 5szt.;  

Uzdrowisko Wysowa – 100 
szt.; SP ZOZ Muszyna – 
100 szt.; Galicjanka  RP sp. 
z o.o. – 10 szt., Klub  
Seniora „Bronowice” – 15 
szt.  
(Razem 1 805szt)  

  

3.  Rękawice (50 300szt)  9 900 szt. - Punkty Opieki 
PCK: Kraków ”Nowa Huta” 
i „Podgórze”, Nowy Sącz, 
Chrzanów, Wieliczka.    
40 400 szt. -  Dom PCK.  

-    

4.  Kombinezony (176  

szt)  

151 szt - Dom PCK;  

25 szt. – Punkt Opieki  

Kraków „Nowa Huta”  

-    

5.  Inne – jakie?:        

a.  Przyłbice (717 szt)  697 szt. - Punkty Opieki  

PCK; Oddziały Rejonowe 
PCK i Delegatury MOO 
PCK; Biuro MOO.  
107 szt. - Dom PCK.   

RCKiK O/Nowy Sącz – 20 

szt.  
  

b  Ręczniki papierowe  70 szt. - Punkt Opieki PCK 

Nowy Sącz.  

-    
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c  Mydło 

antybakteryjne  

60 szt. - Punkt Opieki PCK 

Wieliczka.  

-    

d  Fartuchy flizelinowe  1 050 szt.- Dom PCK   -    

e  Kompresy jałowe  1 000 szt - Dom PCK   -    

f  Sprzęt i wyposażenie: 
termometry, 

ciśnieniomierze, 
pulsoksymetry, 

nebulizatory, 
koncentratory tlenu, 

ozonator,   
dozowniki do 

dezynfekcji, lampa 

wirusobójcza,  

78 szt/poz - Dom PCK   

  

-    

 defibrylator z 
osprzętem, mata 

dezynfekująca,   
łózka zapewniające 

nocleg w czasie 

kwarantanny  

    

g  Fartuchy ochronne  35 szt. – Punkt Opieki PCK  

Kraków „Nowa Huta”  

-  -  

h  Ochraniacze na 

obuwie  

80 par - Punkt Opieki PCK  

Kraków „Nowa Huta”  

-  -  

i  Zestawy ochronne 

zabezpieczające 

przed zakażeniem  

2 kpl - Punkt Opieki PCK  

Kraków „Nowa Huta”  

-  -  

j  Maty dezynfekcyjne  2 szt. - Biuro MOO PCK  -  -  

k  Osłony plexi  1 szt. - Biuro MOO PCK.   -  -  

  

  
Rozdysponowane środki ochrony osobistej –przekazane przez BZG PCK  

    

Środki ochrony  

Do jednostek 

organizacyjnych PCK 

- jakie? Ilość – j.m.  

 Do innych placówek i 
organizacji  

- jakie? Ilość – j.m.  
  

1.  Środki dezynfekujące  

  

  

  

Punkt Opieki PCK Kraków,  

Oddziały Rejonowe PCK i  

Delegatury MOO PCK   

- 405 szt. a' 50ml  

GOPS Łapanów - 10 szt. a' 

50ml; GOPS Mogilany - 15 

szt. a' 50ml  
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  Ośrodek PCK w Mszanie  

Dolnej -  4 szt. a'10L (P&G  

)  

DPS ul. Praska Kraków,  

Dom Pogodnej Jesieni w  

Tuchowie,  DPS w Łętowni,  

DPS w Jordanowie, DPS w  

Makowie Podhalańskim,  

Wojewódzki  

Specjalistyczny Szpital  

Dziecięcy w Krakowie, 

Małopolskie Hospicjum dla 

dzieci w Krakowie, 

Krakowskie Hospicjum dla 

dzieci w Krakowie, Oddział 

Medycyny Paliatywnej w 

Makowie Podhalańskim - 9 

szt. a'10L (P&G )  

  

  Punkty Opieki PCK   

Kraków, Oddziały  

Rejonowe PCK, Biuro MOO  

PCK, Punkt Wydawania 
Odzieży os. Zielone  
Kraków, Dom PCK w  

Krakowie – 42 szt. a' 5L  

GOPS Łapanów,   

GOPS Mogilany - 3 szt. szt. 
a' 5L;   
  

  

2.  Maseczki ochronne  Grupa Ratownictwa PCK 

Kraków – 200 szt. (FFP2)  

-    

  Dom PCK w Krakowie 1000 

szt. (P&G)  

-    

   Biuro Małopolskiego  

Oddziału Okręgowego, 

Oddziały Rejonowe PCK - 

58 op. a' 50 szt.  

-    

3.  Rękawice  Punkty Opieki PCK Kraków,  

Oddziały Rejonowe PCK, 

Delegatury MOO PCK – 62 

op. a'100 szt. (winylowe)  

GOPS Łapanów, GOPS  

Mogilany – 3 op. a'100 szt. 

(winylowe)  

  

  Punkty Opieki Kraków,  

Oddziały Rejonowe PCK, 

Biuro MOO PCK, Punkt 

Wydawania Odzieży os. 

Zielone Kraków, Dom PCK 

w Krakowie - 197 op. a'100 

szt (jednorazowe)  

GOPS Łapanów, GOPS  

Mogilany 7 op. a'100 szt  

(jednorazowe)  

  

4.  Kombinezony   -  -    

5.  Inne – jakie? 

Przyłbice  

Dom PCK w Krakowie,  

Punkty Opieki Kraków,  

Oddziały Rejonowe PCK,  

Delegatury MOO PCK –  

465 szt.   

GOPS Łapanów, GOPS 

Mogilany – 45 szt.  
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Dużym wsparciem dla naszych działań była pomoc Wojsk Obrony Terytorialne w przekazywaniu darów, 

organizowaniu ich transportu. Nieocenioną pomoc uzyskaliśmy dzięki wsparciu Firmy EXPO Kraków, która 

udostępniła nam nieodpłatnie magazyny. W zwiazku z dużą ilością pozyskiwanych darów również na ul. 
Olszańskiej uruchomione dla PCK dodatkowe powierzchnie magazynowe.  

 

 

"Wielkanoc z PCK",  „Wyprawka dla żaka”, "Czerwonokrzyska gwiazdka" , Dożywianie.  

Środki na realizację zadań pochodziły ze zbiórek publicznych darowizn rzeczowych i finansowych, odpisu 1% 

oraz zbiórek publicznych. Zadanie realizowały zarówno oddziały rejonowe, delegatury oraz biuro MOO PCK 
przy udziale członków Klubów HDK PCK, Szkolnych Kół PCK,  wolontariuszy i pracowników PCK.  

  

Pomimo bardzo trudnych warunków realizowaliśmy akcje pomocowe z dobrym skutkiem.  

 

„Czerwonokrzyska Gwiazdka 2020” 

 

organizowana przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK. W czasie 

zbiórek w sklepach oraz dzięki darczyńcom udało się zgromadzić i 
przekazać produkty żywnościowe na kwotę prawie 100 000 zł, a 

dokładnie 92 740,78 zł. Przygotowane zostało 761 paczek, które trafiły 

do  906 beneficjentów. W dniach 11 – 13 grudnia odbyły się zbiórki 

żywności i artykułów higienicznych w ramach akcji „Czerwonokrzyska 
Gwiazdka 2020”w sklepach sieci Biedronka, Lewiatan, Stokrotka, 
Delikatesy Centrum, Tesco, Auchan, Żabka, Carrefour Express, 

Delikatesy Euro, Groszek. Łącznie w zbiórkach wzięło udział prawie 60 
sklepów w całej Małopolsce  

Do akcji włączyły się czynnie nasze jednostki: Biuro MOO PCK w 

Krakowie, Oddział Rejonowy PCK w Chrzanowie, Nowym Sączu, Starym 
Sączu ( Kluby Starosądecki Klub HDK PCK, Klub KDK PCK ADMA w 

Grybowie; Klub HDK PCK „Ognista Kropla” w Krynicy)  w Delegatura 
MOO PCK w Suchej Beskidzkiej (Lachowice), Delegatura w Oświęcimiu (Klub HDK PCK „Dzieci Oświęcimia”), 

Klub Środowiskowy w Podgórzu, Klub HDK PCK przy Wawel SA, Klub HDK PCK przy MPK SA w Krakowie oraz 
młodzież i pracownicy PCK . Do akcji włączyli się liczni darczyńcy: Auchan Retail Polska, Circle K, Skawa SA, 
Wawel SA, FoodCare a także krakowskie cukiernie i piekarnie. Cukiernia Adam Adamek, Cukiernia Józef 
Wilk,  Cukiernia Cichowcy, Piekarnia Cukiernia Zaborowscy, Cukiernia Pod Arkadami,  Cukiernia Śliwa, 
Piekarnia Cukiernia Pochopień  
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Liczbowe określenie działań:  

  

placówki dożywiania  
liczba placówek 

dożywiania  

liczba osób korzystających w ciągu 

roku z dożywiania  ilość wydanych  
w ciągu roku 

posiłków  ogółem  
w tym dzieci   

i młodzież  

Szkoły (program „Żółty 

talerz” realizowany przez 

OR PCK Tarnów)  
5  304  304  35101  

  

Łącznie na opłacenie posiłków w ciągu 2020 r. wydano 127 744,26 zł, w tym ze środków własnych  0,00   zł.   

Program pn. „Żółty talerz”, Małopolski Oddział Okręgowy realizuje od września 2016 roku. 
Programem objęto 304 dzieci z 5 szkół  powiatu  tarnowskiego. Partnerem Polskiego Czerwonego 
Krzyża jest Kulczyk Foundation, która  przekazuje środki finansowe na poprawę żywienia dzieci. 
„Żółty Talerz ” to program wsparcia żywienia dzieci w wieku szkolnym, poprzez który promujemy 
zdrowe i pełnowartościowe posiłki, dostosowane do potrzeb najmłodszych.  
  

  

Pomoc doraźna finansowa i rzeczowa  (bez dożywiania)  

  

a) ogólna liczba osób objętych pomocą: 3910, w tym kobiety: 2207.   

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

    ogółem: 18,    w tym kobiety: 13  

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

- niepełnosprawnych 273,  

- osób starszych (powyżej 60 lat) 1758,  

- niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych 862.,  

- bezdomnych 8,  

- ofiar przemocy 7,  

- bezrobotnych 102,  

- ubogich 1545,  

- osób samotnie wychowujących dzieci 37,  

- dzieci i młodzieży 980,   

d) liczba osób, którym udzielono pomocy w formie:  

- paczek żywnościowych 2204,  

- odzieży 445,  

- zapomóg pieniężnych 15,     - innego rodzaju pomocy 1246,  

e) ogólna kwota pomocy  477 930,35 zł (rok 2019 - 194 971,01 zł.)  

f) ilość magazynów pomocy doraźnej 2  

 Dary otrzymane w 2020 roku  

                               dary zagraniczne  
                         dary krajowe   

  (w tym darowizny, zbiórki darów rzeczowych) 

liczba transportów  łączna waga w kg  wartość w zł   łączna waga w kg  wartość w zł  

0  0   0  
3 270  687 441,71  
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Partnerzy i darczyńcy: Wawel SA, Klub HDK PCK Ognista Kropla, Lagardere Travel Retail, Cukiernia Antoni 
Adamek, Cukiernia Józef Wilk, Cukiernia Zaborowscy, Cukiernia Pod Arkadami, Cukiernia Cichowscy, E. 
Wedel, Uzdrowisko Krynica Żegiestów, Herbapol w Krakowie, ZPC Skawa SA, FoodCare sp z oo.   

Zarząd Główny PCK oraz za jego pośrednictwem: Aviva, Circle K Polska Sp. z o.o, P&G, Jeronimo Martins 
Polska S.A. – Biedronka, Budimex, Auchan Retail.  

MGOPS Wieliczka, Małopolski Urząd Wojewódzki, UM Nowy Sącz, ROPS Kraków, MOPS Kraków, Prezydent 
m. Krakowa, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, DPS os. Szkolne w Krakowie, Stowarzyszenie ORION, 
Kluby HDK PCK i Szkolne koła PCK.  

 

  
 

 

 

  

  

6) PROMOCJA ZDROWIA  
  

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

Oddziałów Rejonowych, Delegatur, jednostek podstawowych i biuro MOO PCK oraz realizowane projekty. 
Główna tematyka akcji oświatowo-zdrowotnych to:  Higiena i zasady postępowania w czasie Covid-19. 

Transplantologia. Krwiodawstwo. Zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia. Higiena ciała – zasady. 
Profilaktyka jamy ustnej. Ochrona środowiska.  

  

  

  

Pogadanki, prelekcje, szkolenia:  
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„Zdrowe odżywianie” - 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;   

 „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.  

Koronawirus -przestrzeganie podstawowych zasad higieny:  Higiena ciała (dokładne mycie rąk i całego ciała, 
zmiana bielizny osobistej); zasady noszenia maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych. Informacje o 
bakteriach, wirusach, grzybach i pleśniach. Czynniki sprzyjające rozmnażaniu się drobnoustrojów. Choroby 
wywoływane przez drobnoustroje. Drogi przenoszenia się drobnoustrojów. Utrzymywanie w czystości 
pomieszczeń; Zalety wypoczynku na świeżym powietrzu.  

  

  

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

Rodzaj akcji  

Szkoły  

podstawowe 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 
Szkoły razem Osoby  dorosłe 

liczba 

akcji 

liczba 

uczestników 

liczba 

akcji 

liczba 

uczestników 

liczba 

akcji 

liczba  

uczestników 

liczba 

akcji 
liczba uczestników 

konkursy  6  170      6  170      

szkolenia              25  143  

pogadanki, 

prelekcje  
71  4819  12  968  93  5787  5  110  

Inne, jakie?                  

  

  

Największe  trzy akcje promujące zdrowie zorganizowane na terenie okręgu to:  
  

Lp.   Rodzaj akcji   Tematyka / nazwa programu  
Środowisko  

  

 Liczba  uczestniczących  

placówek  osób  

1  

  

Pogadanki, 

prelekcje, 

szkolenia  

Profilaktyka i higiena jama 

ustnej/”Dziel się uśmiechem”  

Szkoły 

podstawowe – 

klasy I-VI.  
49  4287  

2  

  

Pogadanki, 

prelekcje,  

Transplantologia . Krwiodawstwo/  

Zdrowie Sądeckie - „Sądecka 

Akademia Krwiodawstwa i Szpiku 

kostnego”  

szkoły  

ponadpodstawowe 

 

10  900  
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3  

  

Konkurs 

plastyczny  

Higiena, zasady postępowania w 

czasie Covid-19  

Szkoły podstawowe  
6  170  

  

  

 Olimpiada Promocji Zdrowia i  Zdrowego Stylu Życia   

Z powodu pandemii w roku szkolnym 2019/2020 Ogólnopolską Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia 
Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadzono tylko na etapie szkolnym i rejonowym. Nie odbył się etap 
okręgowy i centralny.  

  

  

etap szkolny  etap rejonowy  

ilość  

szkół  
liczba uczestników  ilość szkół  liczba uczestników  

szkoły podstawowe  50  420  39  39  

szkoły 

ponadpodstawowe  

30  758  28  28  

Rok szkolny 2019/2020  80  1178  67  67  

Rok szkolny 2018/2019  53  1 188  41  41  

  

7) 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 2020 r. w okręgu małopolskim działało 88 Klubów HDK PCK zrzeszających 2 254 członków PCK i 2 026 
wolontariuszy w tym nowo utworzone   

• Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki  

Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (marzec 2020)  

• Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy 35. Wojskowym Oddziale  

Gospodarczym w Rząsce, ul. Krakowska  2, 30-901 Rząska (listopad 2020 r.)  

• Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Charsznicy, ul. Kolejowa 20 (grudzień 2020)  

 

Pomimo pandemii zorganizowano 186 akcji z poborem krwi. Ogółem pozyskano  5 903,550 litrów krwi.   
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Działania w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa:  

II Sądecka Gala Krwiodawstwa – Stary Sącz 15.02.2020 r.  

 

„Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię”.   

Ideą przedsięwzięcia była promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców regionu. Akcja pod 

patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.   

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”: XIV edycja Programu w Małopolsce   

2020 r. - centralne podsumowanie XIV edycji Programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie Ognisty 
Ratownik – Gorąca Krew” przeprowadzonego w 2019 r. Strażacy z małopolski zrzeszeni w Klubach HDK PCK 
uplasowali się na wysokich miejscach w poszczególnych kategoriach.  
  

W kategorii  - Najaktywniejsza Jednostka PSP:      

II miejsce w Polsce  – Klub przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu   

W kategorii - Najaktywniejsza Jednostka OSP:   

I miejsce w Polsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie   

  

W kategorii - Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:  

I miejsce w Polsce - Tomasz Burnat – PSP Tarnów   

  

Turniej  „Młoda Krew Ratuje Życie”  (czas trwania od września  2019 do czerwca 2020 roku)  

Program „Młoda Krew Ratuje Życie”  promuje organizowanie honorowego krwiodawstwa w środowisku 
młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni 
Wyższych. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie 
młodzieży do honorowego oddawania krwi.  
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Liczba uczniów i szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych uczestniczących w Turnieju : 343 
uczniów z 12 szkół, łącznie oddali 413,10 litrów krwi  

Liczba studentów i wyższych uczelni uczestniczących w Turnieju: 1172 studentów z 3 uczelni, łącznie oddali  

568,35 litrów krwi   

Wyniki etapu okręgowego i centralnego XVII Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” 

 Kategoria szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych  

 Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa   

I Miejsce - Zespół Szkół w Czchowie  

II Miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie  

 Najwyższy wskaźnik aktywności szkoły  

I miejsce- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie  

II miejsce- Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie   

III miejsce- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie   

 Wyróżnienie za największą ilość oddanej w Turnieju krwi  

I miejsce- Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie i II miejsce  w etapie centralnym  

II miejsce- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie  

III miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie  

 Kategoria wyższe uczelnie   

 Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa  

 I miejsce – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

  Najwyższy wskaźnik aktywności uczelni  

I miejsce – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i  III miejsce w etapie centralnym.  

II miejsce – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie III 
miejsce – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

 Największa ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi  

I miejsce – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i II miejsce w etapie 

centralnym.  

Tytuł i odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.  Zadanie realizowane na zlecenie 
Narodowego Centrum Krwi.   

W 2020 roku odznakę ZHDK nadano 2 222 krwiodawcom i krwiodawczyniom:   

  

I stopnia   445  

II stopnia   585  

III stopnia  1 192  

  

Powyżej przedstawione zostały główne aktywności. Pomimo trudnego okresu Kluby HDK PCK organizowały i 
włączały się aktywnie w akcje poboru krwi, promocje honorowego krwiodawstwa, akcje pomocowe a w 
szczególności wspierali działania na rzecz walki z koronawirusem.  

  

9. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA  

  

Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie  działa na podstawie kontraktów z NFZ o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna:   
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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy: dysponował 42 łóżkami, opieką objął 141 pacjentów Pielęgniarska 
opieka długoterminowa:  Opieką objęto 18 pacjentów.  

Hospicjum Domowe: Opieka objęto 51 pacjentów.  

Dział Farmacji.   

Praca i funkcjonowanie Domu w czasie pandemii była wyjątkowo trudna zarówno dla personelu jak i 
pacjentów oraz  ich rodzin. Świadczenia medyczne naszym pacjentom udzielane były bez przerwy. Ze 
względów bezpieczeństwa w Domu PCK – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – od początku marca 

wstrzymane zostały odwiedziny rodzin. W opiece domowej pielęgniarskiej i hospicyjnej, wizyty realizowane 
były w koniecznych sytuacjach, na bieżąco realizowane były teleporady i wystawiane e-recepty. Ze 

względów bezpieczeństwa, wstrzymane zostały czasowo przyjęcia nowych pacjentów do placówki 
stacjonarnej jak i opieki domowej i hospicyjnej.  

Dom PCK realizował projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny 
Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 
Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w Regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014–2020. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa pacjentów i 
pracowników placówki opieki całodobowej - Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie - 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez 
doposażenie stanowisk pracy personelu placówki całodobowej opieki oraz jej  pacjentów w środki 
ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażenie 
placówki całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami 
(m.in. koncentratory tlenu, ssaki, ozonatory), a także zapewnienie personelowi warunków 
noclegowych na wypadek odbywania kwarantanny. Wartość projektu: 94 547,25 z 
Dofinansowanie: 82 215 zł. Wkład własny: 12 332,25 zł. Otrzymany grant zrealizowany został w pełni a 
zakładane cele osiągnięte zostały w 100%.  
  

  

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

  

Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny PCK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w 

Krakowie jest jednostką utworzoną 2 stycznia 2015 roku i postawioną w stan likwidacji 28 stycznia 2020 r.  

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 w likwidacji  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 2020 roku wyniósł 150 000 zł i składał się z 1500 udziałów po 
100 zł każdy.  Jedynym wspólnikiem Spółki posiadającym 100% udziałów 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.  

Szanse i zagrożenia dla działalności jednostki, przewidywany rozwój jednostki.  

Obiekt - Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża istnieje od 1994 roku. Spółka 

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Sp. z o.o. zarządza obiektem od 2015 roku na podstawie umowy 
dzierżawy zawartej z Zarządem Głównym PCK. Ostatnie lata spółka kończyła z ujemnym wynikiem 
finansowym. Mimo starań nie udało się zrealizować założenia, aby zysk wypracowany przez spółkę 
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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 nośników energii co wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacji. W związku z trudną 
sytuacją finansową Spółki 28 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o 
postawieniu spółki w stan likwidacji odwołano zarząd Spółki i powołano Likwidatora. Z powodu obostrzeń 

związanych z pandemią wirusa COVID-19 Ośrodek praktycznie nie funkcjonował w terminach od 16.03 do 
23.05.2020 i od 01.10 do 31.12.2020r. W miesiącach styczeń i luty 2020 ośrodek funkcjonował normalnie 
przyjmując grupy zorganizowane i klientów indywidualnych. W okresie pandemii funkcjonował reżimie 
sanitarnym w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Dostosowując się do przepisów sanitarnych  
obowiązujących w tym czasie przyjmował gości indywidualnych i grupy zorganizowane. Od 01.10.2020 

Ośrodek nie przyjął już żadnych gości. 30.10.2020 r. Spółka zwróciła się do Zarządu Głównego PCK z 
wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy obiektu.   

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka a tym samym Ośrodek nie posiada już pracowników etatowych ani 

środków finansowych i możliwości do prowadzenia działalności. Nie została również rozwiązana umowa 
dzierżawy.  

W czasie  2020 roku Ośrodek przyjął 575 osób i udzielił 2001 noclegów w tym:  

- turnus wypoczynkowy dla dzieci ukraińskich zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej w 

Łucku 

- 1 turnus wypoczynku zimowego dla dzieci zorganizowany przez TPD w Jarosławiu  

- 1 letni obóz harcerski zorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

- 8 zorganizowanych grupowych pobytów szkoleniowo- integracyjnych  

- pobyty indywidualne i rodzinne,  

  

9. 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 2020 roku , 249 osób otrzymało od PCK pomoc w postaci odzieży używanej o 
łącznej wadze ponad 3008 kg.  

  

  

10. Kontynuacja  działań związanych ze 100-leciem i  historią PCK:  
  
18 stycznia 2020 roku członkowie Małopolskiego Oddziału Okręgowego spotkali się aby podsumować rok i 
rozpocząć prace nad Strategią Rozwoju Małopolskiego Oddziału PCK na lata 2020 - 2024 i następne pn. 
„100 lat – to dobry początek”  
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W roku 2020 kontynuowane rozpoczęte i nowe działania  :  

• przygotowano kolejne ciekawostki na FB z historii PCK  

• w ramach akcji „Pomóż nam poskładać naszą historię” kontynuowano gromadzenie i 
inwentaryzowano zbiory,  

• opracowano nowe teksty dot. 100-lecia młodzieży PCK  

• opublikowano teksty dr Stefana Uhmy dot. historii PCK na Ziemi Krakowskiej   

• Wystawa plenerowa pn. ”Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” była 
wystawiana w  Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.  

  

  

11. Inwestycje:  

• zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi – w grudniu 2020 dokonano rozbiórki blaszanego 
budynku gospodarczego w ogrodzie i wycinki drzew.   

• wykonano remont szatni w Klubie Seniora  

• nie zrealizowano inwestycji dotyczącej budowy  CO w budynku przy ul. Studenckiej (MPEC 
zrealizował przyłącze i zainstalował węzeł cieplny w piwnicy). Od trzech lat sprawa finansowania tej 

inwestycji  jest w ZG PCK. OO PCK miał przyznane uchwałami  środki z ZG PCK w wysokości ponad 
500 tys. w tym 480 tyś. miało być przesunięte z inwestycji dotyczącej rozbudowy Domu PCK. Tym 
czasem Zarząd Główny PCK nie udziela żadnej informacji na temat tych środków, nie odpowiada na 
korespondencję Zarządu MOO PCK , tym samym inwestycja nie jest realizowana..  

   

  

12. ZARZĄDZANIE  

  

Zarządzaniem i należytym funkcjonowaniem w ramach kompetencji kierował i nadzorował  poprzez 

wydawanie  stosownych  uchwał  Zarząd oraz Dyrektor  Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża.    

   

Najważniejsze działania zarządcze podjęte w 2020 roku   

- uaktualnienie i ujednolicenie przepisów wewnętrznych w obrębie działalności jednostek 
podstawowych, Delegatur i Oddziałów Rejonowych PCK  

- wprowadzenie procedury wydawania odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz 
duplikatów legitymacji  

- w związku z rozpoczęciem nowej kadencji uporządkowane zostały  struktury organizacyjnej 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego . Przyjęte zostały  minimalne standardy funkcjonowania 

jednostek podstawowych i organizacyjnych na terenie działania Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK oraz wdrożone zostały zasady prowadzenia rejestrów ww. jednostek.  

- Przyjęta została  struktura organizacyjna Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. (społeczna oraz administracyjna).  

- Przyjęcie Regulaminów:   

Organizacyjnego Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolskim Oddziale 
Okręgowym PCK, Pracy i wynagradzania, Postepowań Przetargowych, Pracy Komisji ds. Odznaczeń 

oraz  Procedury opiniowania wniosków o odznaczenia państwowe oraz honorowe PCK.  

  

Działania zarządcze skupiały się również wokół zaistniałe sytuacji pandemicznej i wymagały szybkich decyzji 
i podejmowania stosownych zarządzeń dotyczących obostrzeń m.in.  

• organizacji pracy w czasie pandemii,  

• zaleceń sanitarnych dla pracowników Biura MOO i innych jednostek organizacyjnych zgodnie z 
wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia  

• powołanie koordynatora ds. przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Domu PCK  

• wprowadzenie komunikatorów internetowych do spotkań z pracownikami i zarządem  
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• wdrożone zostały zasady reżimu sanitarnego w biurze MOO PCK na ul. Studenckiej 19 oraz innych 
jednostkach organizacyjnych i placówkach na terenie Krakowa.  

  

  

  

13. PODSUMOWANIE:  

Podsumowując działalność organizacyjną okręgu za rok 2020 można stwierdzić, że wszystkie działania 
realizowane były z zaangażowaniem i wymiernymi rezultatami.   

  

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 2020 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  

„Małopolska 
Tarcza 
Antykryzysowa – 
Pakiet Społeczny.  
Bezpieczny Dom”.  

01.07-31.12.2020  

Pacjenci i personel  

Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego/Poprawa 

bezpieczeństwa 

związanego z 

zagrożeniem i  

skutkami COVID-19  

    96 692,64 zł  14 477,64 zł  Regionalny  

Ośrodek Polityki  

Społecznej w  

Krakowie (82 

215,00 zł). Środki 

własne.  

Zadanie Polskiego  

Czerwonego Krzyża  

"Zasłużony  

Honorowy Dawca  

Krwi" 01.01-  

31.12.2020  

Zasłużeni Honorowi 

Dawcy Krwi - 

województwa 

małopolskiego  

2474   18 716,00 zł   0,00 zł  Narodowe  

Centrum Krwi   

  

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 Nowy  

Sącz  

Promocja i 
propagowanie  
idei  

honorowego 
Krwiodawstwa;  
1.02-30.11.2020  

członkowie klubów 

HDK PCK, krwiodawcy, 

młodzież szkól 

ponadpodstawowych/ 

krwiodawstwo  

83 w tym 43 

uczniów; 40 

dorosłych  

2 500,00 zł  500,00 zł  

Urząd Miasta  

Nowego Sącza.  

Środki własne .  

  

OR PCK Nowy  

Sącz  

Promocja i  

propagowanie  

idei  

honorowego 
Krwiodawstwa;  
1.02-30.11.2020  

członkowie klubów 

HDK PCK, krwiodawcy, 

młodzież szkól 

ponadpodstawowych/ 

krwiodawstwo  

484 os  1 201,00 zł  201,00 zł  

Starostwo  

Powiatowe  Nowy 
Sącz,  
Środki własne.  

http://www.pck.malopolska.pl/
http://www.pck.malopolska.pl/
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OR PCK Nowy  

Sącz  

  

Akademia  

Pierwszej  

Pomocy;  

1.03.2020 -  

30.11.2020  

uczniowie szkół 

podstawowych z 

terenu powiatu 

nowosądeckiego/ 

pierwsza pomoc  

105  1 758,63 zł  258,63 zł  

Starostwo  

Powiatowe  

Nowy Sącz.  

Środki własne.  

OR PCK Tarnów  

Promowanie  

idei  

honorowego 

krwiodawstwa/ 

kwiecień 

grudzień 2020  

Mieszkańcy Gminy  

Żabno i okolic  
300  3 000,00 zł  300,00 zł  

Gmina Żabno.  

Środki własne.  

Delegatura PCK 

w Oświęcimiu  

Propagowanie  

idei  

honorowego 
krwiodawstwa. 
01.01.2020- 
31.12.2020  

członkowie klubów 

Honorowych Dawców 

Krwi, krwiodawcy 

niezrzeszeni, 

młodzież  szkół  

średnich oraz  

mieszkańcy miasta 

Oświęcim.  

300  10 600,00 zł.  600,00 zł  

Urząd Miasta 

Oświęcim. Środki 

własne.  

 

Sporządził 

Wydział Organizacyjni-Administreacyjny 

Biuro MOO PCK w Krakowie 

Kraków, sierpień 2021 

 

 


