
                          Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok 
 
 

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka  
z siedzibą w Poznaniu 
ul. Goplańska 12 
 
KRS 0000219057 
NIP 7822310167 
REGON 634624310 
 
Zarząd w składzie: 
Mirosława Skitek –prezes 
Aleksandra Solińska – sekretarz 
Janina Rudnicka-Lewandowska – skarbnik 
 
 
Liczba członków 137 i 1 członek honorowy. 
 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, osobą prawną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej. 
Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2009 roku żadnej osoby. Wszelkie prace w ramach 
Stowarzyszenia wykonywali członkowie Stowarzyszenia nie pobierając za to żadnych 
wynagrodzeń.  
 
Działalność Stowarzyszenia ma na celu  udzielanie kompleksowej pomocy osobom chorym 
na czerniaka, ich rodzinom, a także propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat choroby 
oraz profilaktyki.  
 
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 Koninie w dniach: 27.02.2009, 16.03.2009, 29.06.2009, 26.10.2009r. zostały 
zorganizowane spotkania z chorymi oraz ich rodzinami. Udzieliliśmy wyczerpujących 
odpowiedzi na temat choroby, sposobów jej leczenia oraz o rewelacyjnych skutkach leczenia 
szczepionką  profesora Andrzeja Mackiewicza. 
 
W roku 2009 uzyskaliśmy z 1%  kwotę 53.048,90 zł , ze składek członkowskich – 4.410,- ,zł 
Z pomocy finansowej i materialnej skorzystało 7 członków Stowarzyszenia na kwotę 
4 .392,- zł. 
W tym roku zakupiliśmy program do księgowania, który w znacznym stopniu usprawnia 
prowadzenie księgowości. 
 
Od roku 2008 kumulujemy środki pieniężne naszego Stowarzyszenia w celu zakupu 
wideodermatoskopu tj. urządzenia do wczesnego wykrywania raka skóry. Koszt tego 
sprzętu wyniesie ok. 100.000,- zł. 
 



        Przez cały rok ściśle współpracowaliśmy  z Wielkopolskim Centrum Onkologii w 
Poznaniu. W miesiącu lipcu wzięliśmy udział w kampanii ,,Słonecznie bezpiecznie’’, którą 
zorganizowało WCO Poznań. Program cieszył się dużym zainteresowaniem, a jednodniowe 
bezpłatne badanie skóry zgromadziło kilkaset chętnych. W roku 2009 ponownie 
wzięliśmy udział w Akademii Pacjenta w Warszawie - programie prowadzonym przez 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Udział w tych warsztatach znacznie poprawia 
sprawność funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jest wspaniałą okazją do zaprezentowania 
naszego stowarzyszenia i nawiązywania kontaktów z innymi stowarzyszeniami.  
 
      Również i w tym roku wzięliśmy udział w II edycji ,,Mam haka na raka’’ 
organizowaną przez Polską Unię Onkologiczną i GlaxoSmithKlime.z Poznania. Pogram ten 
skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, promuje profilaktykę chorób 
nowotworowych skupiając się co roku na innym rodzaju raka. W tym roku poświęcona była 
rakowi szyjki macicy.  
 
      O działalności naszego Stowarzyszenia mówiono i pisano pozytywnie w mediach 
lokalnych i ogólnokrajowych.  

W celu promocji Stowarzyszenia zostały wydrukowane duże i małe kalendarze. 
Kalendarze zostały rozesłane do Poradni Dermatologicznych i Onkologicznych w całej 
Polsce. 

 
 
Stowarzyszenie współpracuje z Katedrą Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii czynnie przyczyniając się do badań nad szczepionką przeciw 
czerniakowi. 
 


