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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-05-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica UL. RETMAŃSKA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-480 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618709401

Nr faksu 618709401 E-mail 
stowczerniak@gmail.com

Strona www stowczerniak.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-01-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63462431000000 6. Numer KRS 0000219057

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Skitek Prezes TAK

Aleksandra Solińska sekretarz TAK

Ilona Skitek-Adamczak Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Genowefa Stolc Przewodnicząca TAK

Elżbieta Nawrot Zastępca TAK

Krystyna Minkowska Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem  Stowarzyszenia  jest  udzielanie  kompleksowej  pomocy  osobom  
chorym  na czerniaka,  ich  rodzinom.  Propagowanie  w społeczeństwie  
wiedzy  na  temat  choroby czerniaka i dostępnych najnowszych metod 
leczenia oraz wspieranie badań naukowych 
w tym zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Powyżej  wymienione  cele  Stowarzyszenia  będą  realizowane  w  
szczególności 
poprzez:
a)  występowanie  do  organów  władzy, administracji  państwowej  i  
samorządowej w sprawach dotyczących chorych i ich rodzin,
b) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i 
samorządowej oraz z innymi uczestnikami życia publicznego,
c)  szerzenie  wiedzy  o  chorobie  za  pomocą  prowadzenia  działalności  
szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
d)  tworzenie  miejsc,  gdzie  można  się  zwrócić  po  pierwszą  informację  
i  pomoc w zmaganiu się z efektami choroby,
e) organizowanie pomocy finansowej, psychologicznej oraz prawnej 
chorym,
f) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw 
chorych,
g)  poszukiwanie  podmiotów,  wyrażających  chęć  udzielenia  pomocy  
chorym  na czerniaka  oraz  ich  rodzinom,  w  szczególności  poprzez  
udzielanie  pomocy w  finansowaniu  kosztów leczenia oraz 
pośredniczenie między chorymi i ich rodzinami a takimi podmiotami.
h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 
Stowarzyszenia.
i) prowadzenie akcji profilaktycznych badań skóry.
j) organizowaniu ośrodków pomocy psychologicznej, dietetycznej oraz 
wspomagającej dla chorych na czerniaka i ich rodzin

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 Stowarzyszenie przeprowadziło 3 duże kampanie społeczne: ,,Sprawdź znamiona, nim rak 
da znak’’ współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego, ,,Razem pokonamy czerniaka’’ i ,, 
Czerniak od A do Z’’ na targach Viva Seniorzy współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania 
oraz szereg badań z udziałem wideodermatoskopu i wiele akcji edukacyjnych. 
Stowarzyszenie w roku 2017 r podejmowało się następujących działań:
Na zaproszenie Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich nasze 
Stowarzyszenie wzięło udział w Konferencji naukowej poświęconej tematyce czerniaka złośliwego 
skóry. Wydarzenie odbyło się 19 stycznia 2017 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Prezes wygłosiła tam referat dot działalności stowarzyszenia.
W dniu 19 kwietnia 2017r. na zaproszenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich z Krzyża 
Wielkopolskiego nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty edukacyjne dotyczące nowotworu 
skóry – czerniaka złośliwego. Podczas warsztatów zostały poruszone tematy z zakresu m.in:  
profilaktyki, samodzielnego badania skóry, zagrożeń wynikających z nadmiernego opalania się, 
korzystania z solarium oraz wykonywania tatuaży na skórze.
Na zaproszenie Koła Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji “Rak-OFF” prezes Stowarzyszenia pani 
Mirosława Skitek wygłosiła wykład pt.:”Z czerniakiem można wygrać! Jak rozpoznać i jak leczyć”. 
Prelekcją odbyła się 27 kwietnia 2017r. na  Wydziale Studiów Edukacyjnych przy  ul.  Szamarzewskiego 
89. 
W dniu 28 maja 2017 r. w Poznaniu odbył się Festyn Zdrowotny zorganizowany przez Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz CARITAS Archidiecezji Poznańskiej. Jak co roku 
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wzięło czynny udział w ,, Ścieżce zdrowia’’ – badań 
profilaktycznych dla mieszkańców Poznania.
Na zaproszenie Kliniki Okulistycznej i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
Stowarzyszenie (prezes) wzięło udział w sympozjum dla pacjentów z czerniakiem oka w trakcie i po 
leczeniu. Spotkanie organizowane było w ramach europejskiego projektu UM Cure 2020, którego celem 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

jest opracowanie nowych metod leczenia przerzutów czerniaka oka.
W dniu 11 czerwca 2017 r. na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu odbył się Piknik 
Rekreacyjny „Zdrowym Być” zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy 
Dominowo „Bona Fides” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie. Jak co roku Stowarzyszenie 
Chorych na Czerniaka wzięło czynny udział w ,, Ścieżce zdrowia’’ – badań profilaktycznych dla 
mieszkańców Powiatu Średzkiego.
W dniu 02 września 2017 r nasze Stowarzyszenie wzięło udział w akcji ,,ZDROWIE TO PODSTAWA” 
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Konina.
Na zaproszenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim 
nasze Stowarzyszenie wzieło udział w akcji prozdrowotnej “Kocham Cię Życie”. Bezpłatne badania 
znamion przy pomocy videodermatoskopu, zostały przeprowadzone w niedzielę 22 października 2017r. 
w Zespole Szkół przy ul. Sikorskiego 15 
W dniu 26 października na zaproszenie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Brodowianki prezes 
Mirosława Skitek przeprowadziła prelekcję na temat wczesnego wykrycia nowotworów skóry oraz 
sposobach zapobiegania chorobie i sposobach radzenia sobie trakcie leczenia.
W dniu 28 października 2017 r. na zaproszenie Gminy Kostrzyn nasz Stowarzyszenie wzięło udział w 
„Sobocie dla zdrowia”. Wydarzenie zostało przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 28a w Kostrzynie Wielkopolskim. Podczas akcji odbyły się bezpłatne 
badania skóry.
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka i Franciszkański Zakon Świeckich przy klasztorze oo. 
Franciszkanów w Koninie przeprowadziły  bezpłatne badania znamion przy pomocy 
videodermatoskopu. Badanie odbyło się w sobotę 9 grudnia 2017r. 
“Opiernicz Raka” pod tym hasłem 20 grudnia 2017r. została po raz szósty zorganizowana 
przedświąteczna akcja w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Nasi wolontariusze wraz z 
dziećmi z poznańskich szkół wspólnie kolędowali i przenosili do szpitalnych sal nieco świątecznej 
atmosfery. 
Przeprowadziliśmy cztery kampanie społeczne.
1. ,,Razem pokonamy czerniaka’’ współfinansowane z urzędu miasta Poznania. Przeprowadziliśmy 10 
spotkań na terenie miasta Poznania, dwukrotnie na każdej z pięciu dzielnic miasta. Bezpłatne badania 
poprzedzone były godzinną prelekcją multimedialną oraz spotkaniami z mieszkańcami Poznania.
Podczas tej kampanii przebadaliśmy 559 osoby a z warsztatów skorzystało około 700 osób.
2. ,,Sprawdź znamiona, nim rak da znak’’ współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu.  W ramach projektu przeprowadziliśmy 20 warsztatów w 7 szkołach Powiatu poznańskiego, 
w których udział wzieło735 uczniów. Były to szkoły w Swarzędzu, Murowanej Goślinie, Bolechowie, 
Mosinie, Puszczykowie, Rokietnicy i Kórniku. Podczas 14 badań ze specjalistycznego sprzętu skorzystało 
838 osób.
3. ,,VIVA SENIORZY’’ Czerniak od A do Z. Kampania podczas targów senioralnych w Poznaniu. 
Przeprowadziliśmy dwie godzinne prelekcje, 8 warsztatów oraz badania videodermatoskopem. Z 
warsztatów i prelekcji skorzystało ponad 200 seniorów. Z badań 125 osób.
4. Kampania ,,Razem pokonamy czerniaka’’ w Kostrzynie Wielkopolskim.
Nasze wszystkie akcje i kampanie były poprzedzone promocją w prasie, w radio i w telewizji.
Współpracowaliśmy z profesorem Andrzejem Mackiewiczem, z Wielkopolskim Centrum Onkologii,  
Prezydentem Miasta Konina, Stowarzyszeniem xxx Ośrodkami kulturalnymi miasta Poznania i gmin na 
terenie wielkopolski, ze Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis z Poznania, konińskimi Amazonkami i 
poznańskimi Amazonkami. 

Podsumowanie: Stowarzyszenie przeprowadziło  36    akcji  Przebadaliśmy  2074 osoby, wśród których, 
zalecono natychmiastowe usunięcie 178 zmian, 211 zmian do obserwacji, zdiagnozowano jako 
podejrzenie o nowotwór skóry 6 zmian jako czerniak złośliwy.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2074

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Propagowanie w 
społeczeństwie wiedzy 
na temat choroby 
czerniaka i dostępnych 
najnowszych metod 
leczenia.  (Ulotki, 
broszury, film 
edukacyjny, prelekcje)
Nabycie podstawowej 
wiedzy pozwalającej 
samodzielnie ocenić 
pojawienie się 
niepokojących zmian na 
skórze. Dzięki 
wzbudzeniu czujności i 
zachęceniu do 
obserwacji swojego 
ciała  wcześniej można 
udać się do lekarzy 
specjalistów, by 
uzyskać diagnozę. 
Nabytą wiedzę 
uczestnicy będą mogli 
przekazać swoim 
bliskim, tym samym 
wzmagając czujność 
przed nowotworami 
skóry. 
Prowadzenie 
profilaktycznych akcji 
badań skóry na terenie 
województwa. 
Przeprowadzenie 
warsztatów w szkołach 
ponadgimnazjalnych 
edukując młodzież w 
samokontroli skóry. 
Wspieranie badań 
naukowych nad polską 
szczepionką 
wynalezioną przez 
profesora Andrzeja 
Mackiewicza z Poznania 
przeciw czerniakowi 
złośliwemu. Wspieranie 
członków 
stowarzyszenia w 
systematycznym 
podawaniu leczniczej 
szczepionki przeciw 
czerniakowi 
złośliwemu.

86.90.E
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 136,956.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 136,745.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 211.42 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

36,267.50 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37,391.42 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63,297.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 36,267.50 zł

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2,410.00 zł

19,770.00 zł

15,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

211.42 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54,092.73 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 63,297.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 160,819.67 zł 63,297.80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

82,652.57 zł 63,297.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,166.88 zł

60,000.22 zł 0.00 zł

1 Wsparcie badań nad szczepionką przeciw czerniakowi złośliwemu 60,000.00 zł

2 Wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania profilaktyczne 3,100.00 zł

3 Materiały do badań profilaktycznych 197.80 zł

1 Wspieranie badań naukowych nad polską szczepionką przeciw czerniakowi złośliwemu 60,000.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

92.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

29.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

22.00 osób

7.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42,048.75 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42,048.75 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

42,048.75 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42,048.75 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

7.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Sprawdź znamiona, nim rak 
da znak

Zdobycie wiedzy: 
1.czym są nowotwory skóry w 
tym czerniak złośliwy.
 2. na temat profilaktyki 
nowotworów skóry
3. samooceny znamion skóry
4. o czynnikach sprzyjających 
zachorowań na nowotwory 
skóry, w tym czerniaka 
złośliwego
5. choroby jaką jest czerniak 
złośliwy i postępowania w 
czasie trwania choroby

Starostwo powiatowe w Poznaniu 18,137.50 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2 Razem pokonamy czerniaka Zdobycie wiedzy wśród 
uczestników na temat:
- czym są nowotwory skóry w 
tym czerniak złośliwy 
- profilaktyki nowotworów 
skóry
-samooceny znamion skóry
-o czynnikach sprzyjających 
zachorowaniu na nowotwory 
skóry, w tym czerniaka 
złośliwego
- zwiększenie szans badanych 
osób na całkowite wyleczenie, 
dzięki  wczesnemu 
zdiagnozowaniu znamion 
nowotworowych wśród osób, 
które zgłoszą się na badania po 
zakończeniu prelekcji

Urząd Miasta Poznania Wydział  
Zdrowia i Spraw Społecznych

11,400.00 zł

3 Czerniak od A do Z
warsztaty i badania podczas 
targów dla seniorów VIVA 
SENIORZY

Zdobycie wiedzy wśród 
seniorów:
- czym są nowotwory skóry w 
tym czerniak złośliwy
- profilaktyki nowotworów 
skóry
- samooceny znamion skórnych
- o czynnikach sprzyjających 
zachorowań na nowotwory 
skóry, w tym czerniaka 
złośliwego 
- zdobycie wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania 
zapobiegającego nowotworom

Urząd Miasta Poznania Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych

5,330.00 zł

4 Razem pokonamy czerniaka-
kampania profilaktyczna

Podniesienie świadomości 
wśród mieszkańców gminy na 
temat nowotworów skóry w 
tym czerniaka złośliwego. 
Badania dla mieszkańców.

Gmina Kostrzyn 1,400.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Druk: MPiPS 12



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosława Skitek Prezes
Aleksandra Solińska Sekretarz

Ilona Skitek-Adamczak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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