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        Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok 

 

 
Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu: 

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka  

NIP  7822310167    18.11.2004 r.  

REGON      634624310              22.10.2004 r. 

KRS               0000219057             07.10.2004 r. 

Uzyskanie statusu  

organizacji pożytku publicznego       25.01.2007 r. 

 

Adres siedziby: 

 

61-051 Poznań ul. Goplańska 12 

tel./fax (61)8709401, 607143114  

e-mail:biuro@stowczerniak.pl 

www.stowczerniak.pl 

 

 

 

Rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI  O/ POZNAŃ 

       37 1050 1520 1000 0022 8679 4173 

       14 1050 1520 1000 0090 7142 1854 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

Prezes     Mirosława  Skitek 

Sekretarz                             Aleksandra  Solińska 

Skarbnik                   Janina Rudnicka –Lewandowska 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Przewodniczący                    Grzegorz Mieloszyk 

z-ca                                        Elżbieta Nawrot 

sekretarz                                Genowefa Stolc  

 

 

 

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. 

Szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności szkoleniowej i wydawniczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Organizowanie pomocy finansowej, psychologicznej 

oraz prawnej chorym. Poszukiwanie podmiotów wyrażających chęć udzielenia pomocy 

chorym na czerniaka oraz ich rodzinom, w szczególności poprzez udzielanie pomocy  
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w finansowaniu kosztów leczenia oraz pośredniczenie między chorymi i ich rodzinami  

a takimi podmiotami. 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, osobą prawną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2010 roku żadnej osoby. Wszelkie prace w ramach 

Stowarzyszenia wykonywali członkowie Stowarzyszenia nie pobierając za to żadnych 

wynagrodzeń. Zawarto dwie umowy zlecenie na wykonanie czynności administrowania sieci 

internetowej Stowarzyszenia, opracowywanie prezentacji na spotkania i prelekcje oraz 

opracowywania programów w celu pozyskiwania funduszy. 

 

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez spotkania z pacjentami i ich rodzinami. Udziela 

m.in. wsparcia psychicznego  chorym w trakcie leczenia. Spotkania te odbywały się w każdy 

czwartek w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

W miesiącu lutym br zarząd uczestniczył w konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego w 

Warszawie, gdzie nawiązał kontakty z innymi organizacjami pacjenckimi. 

 

W miesiącach lutym, czerwcu, sierpniu i wrześniu  zorganizowano spotkania z chorymi i ich 

rodzinami, przedstawiając sposoby radzenia sobie z chorobą oraz przedstawiając cele naszego 

Stowarzyszenia. 

 

Na przełomie czerwca i lipca braliśmy udział w kampanii ,, Słonecznie bezpiecznie’’, którą 

zorganizowało Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Nasze Stowarzyszenie miało 

tam swoje stoisko z informatorami o Stowarzyszeniu, ulotki o chorobie – czerniaku 

złośliwym i co powinniśmy wiedzieć jak zapobiegać chorobie. Mieliśmy również ulotki o 

szkodliwości korzystania z solarium i nadmiernego korzystania ze słońca. 

Braliśmy udział w konferencji wraz z chirurgami onkologicznymi z WCO w Poznaniu, gdzie 

zostały przedstawione metody leczenia chorób skóry. 

 

W miesiącu październiku braliśmy udział w konferencji ,, Zwrotnik Raka. Epizod V. Razem 

możemy więcej’’. Występowaliśmy wraz z innymi organizacjami pacjenckimi zajmującymi 

się chorymi onkologicznie przedstawiając działania i cele swojej organizacji. Braliśmy udział 

w warsztatach i dyskusjach panelowych np. ,Filozoficzne aspekty spotkania z człowiekiem 

cierpiącym’’, ,,Aby pełniej żyć….. Dlaczego potrzebujemy terapii?’’ 

Udział w tych warsztatach znacznie poprawia sprawność funkcjonowania Stowarzyszenia 

oraz jest wspaniałą okazją do zaprezentowania naszego stowarzyszenia i nawiązywania 

kontaktów z innymi stowarzyszeniami. 

 

Przez cały rok wszystkim zwracającym się chorym udzielaliśmy wsparcia psychologicznego  

oraz pomagaliśmy w uzyskaniu dostępu do specjalistów i badań. 

Pomocy finansowej udzieliliśmy naszym 9 członkom na kwotę 4.477,64 na koszty przejazdu 

na szczepionkę oraz koszty leczenia. 

W związku z brakiem środków finansowych – sponsorów na szczepionkę prof. A. 

Mackiewicza i dalsze leczenie 132 chorych podjęliśmy działania pozyskania funduszy na ten 
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cel. Zwróciliśmy się o pomoc do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Rzecznika Pacjentów oraz do Marszałka Wielkopolskiego. Wystąpiliśmy w mediach – prasa 

– Głos Wielkopolski, Fakt, bezpłatnych lokalnych gazetach oraz w telewizjach TVP, TVN, 

Polsat oraz telewizjach lokalnych WTK, Info. 

 

Poprzez nagłośnienie naszej trudnej sytuacji pragnęliśmy zwrócić uwagę na palący problem 

pacjentów  biorących udział w badaniach klinicznych dla których nie ma  podstaw prawnych 

na dzień dzisiejszy  do finansowania ich leczenia. 

 

Nawiązaliśmy kontakt z Amazonkami Ruchu Społecznego w Warszawie w celu 

propagowania wiedzy o czerniaku poprzez poszerzenie zakresu działania Poradni  Amazonek 

gdzie można uzyskać bliższe informacje o czerniaku oraz uzyskać wsparcie w zakresie 

konsultacji medycznej, rehabilitacyjnej, pielęgniarskiej, wsparcia psychologicznego oraz 

prawnego. 

 

Opracowano wspólnie plakat i ulotkę pod hasłem ,,Czerniak i co dalej’’ – co warto wiedzieć  

o czerniaku skóry. Plakaty wiszą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu  

w poradni onkologicznej oraz w poradniach dermatologicznych w Poznaniu i Koninie
 

 

O działalności naszego Stowarzyszenia mówiono i pisano pozytywnie w mediach lokalnych  

i ogólnokrajowych.  

W celu promocji Stowarzyszenia i pozyskiwania 1% z PIT zostały wydrukowane duże i małe 

kalendarze. Kalendarze zostały rozesłane do Poradni Dermatologicznych i Onkologicznych 

oraz biur rachunkowych w całej Polsce. 

 

 

Stowarzyszenie współpracuje z Katedrą Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim 

Centrum Onkologii, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Instytutem Praw 

Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Akademią Walki z Rakiem,  Amazonkami Ruch Społeczny 

w Warszawie.  

 

Informacje o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach Stowarzyszenia w 2010 roku. 

 

PRZYCHODY 

        PLN   % 

1.  darowizna krajowa                                           5.334,14            12,8   

2. 1%  pdof                                                                29.786,76                71,5  

3. składki członkowskie                                              4.740.00                  11,4 

4. odsetki bankowe                                                       1.804,14                  4,3 

 

            razem                                                                        41.665,04               100,0 

 

Przychody w/w są przychodami krajowymi. 
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ROZCHODY 

      PLN              % 

1.     pomoc finansowa                                   4.477,64  zł   (9 osób)            13,5 

 

2.   koszty rodzajowe                                    28.660,66                       86,5 

 

a) zakupy materiałów:                     12.947,40                 45,2                  

- wyposażenie                                            1.853,08   6,5 

- kalendarze i ulotki                                   7.015,00   24,5 

- art.biur. i tonery                                         4.079,32   14,2 

b) usługi obce:                                          4.087,66                  14,3                               

- telekomunikacyjne                                3.461,99   12,1 

- pocztowe                                                  240,17    0,8 

- bankowe                                                    385,50    1,4 

c) wynagrodzenia                                6.600,00   23,0 

d) pozostałe koszty                                5.025,60   17,5 

 

3. różnice kursowe                                        2,16                         - 

 

     razem                                                     33.140,46                               100,0   

 

środki pieniężne (w PLN)  na   31.12.2010 r. to: 

 

1) rachunek bankowy                               65.636,47  

2) kasa                                                 793,09 

razem                                                      66.429,56   

 

             Fundusze i zobowiązania na 31.12.2010 r.  (w PLN): 

 

1) funduszu własnego                               57.805,98 

2) zysku za 2010 r                                    8.524,58 

3) zobowiązania krótkoterminowego          99,00 

razem                                                            66.429,56 

 

Wynik finansowy za 2010 r  w kwocie 8.524,58 zl  zwiększy fundusz w 2011 r.  na działalność  

statutową. 
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Uchwały Zarządu w 2010 roku. 

 

Nr        data                                    dotyczy 

 

1          07.01                         pomoc finansowa dla 3 osób     w kwocie  1540,00 

2          07.01                        zwolnienie z opłacania składki członkowskiej       

3         10.03                         zatwierdzenie bilansu, rachunku wyników, informacji  

                                             dodatkowej i merytorycznej, sprawozdania finans. za 2009 r    

4         10.03                         zwołanie Walnego Zebrania na 29.04.2010 r.  

5         24.06.                        zwolnienie z opłacania składek członkowskich  

6         24.06.                        pomoc finansowa dla 1 osoby w kwocie 500,00 

7         24.06                         przyznanie nagrody dla 1 osoby 

                                             umowa zlecenie nr 2 na administrowanie sieci internetowej 

8         19.08                         zakup pakietu Office i systemu operacyjnego Windows 7 

9         11.10                         pomoc finansowa dla 2 osób w kwocie 837,64 

10       11.10                         przeprowadzenie remontu w siedzibie stowarzyszenia, 

                                             planowany koszt 2,000,00 

11       11.10                         zakup małego przenośnego netbooka do prezentacji multimedial. 

12        09.12                        pomoc finansowa dla 2 osób w kwocie 1200,00         

 

 

 

Uchwały Walnego Zebrania z dnia 29.04.2010 

 

Nr 1     zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 r  

Nr 2     udzielenie absolutorium Zarządowi 

Nr 3     zmiany w statucie paragraf  9 

Nr 4     zmiany w statucie paragraf 12 

Nr 5     zmiany w statucie paragraf 33 

 

 

Uchwała z Zebrania Delegatów z dnia 02.09.2010 r 

 

Nr 1     zatwierdzenie  planu dochodów i wydatków na 2010 r.  

 

 

 

Stowarzyszenie w 2011 r zamierza podjąć większe wysiłki w pozyskiwaniu środków 

finansowych dla ratowania życia chorych na czerniaka i przeprowadzanie akcji 

profilaktycznych  wśród młodzieży na temat nadmiernego opalania się i korzystania  

z solarium. Stowarzyszenie nadal będzie wspierało dążenia profesora A. Mackiewicza do 
zakończenia badań nad szczepionką przeciw czerniakowi, aby została jak najszybciej 

zarejestrowana i dostępna dla wszystkich potrzebujących chorych na czerniaka. 

 

 

Prezes Mirosława Skitek        Sekretarz Aleksandra Solińska          Skarbnik Janina Rudnicka-   

Lewandowska 


