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1. Dane informacyjne 
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
Siedziba: Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk 
KRS: 0000126412 (data wpisu: 12.08.2002 r.) 
NIP: 957-07-55-875 
REGON: 68112700773 
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 191480658 

 
Zarząd Stowarzyszenia (skład wybrany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia                       
w dniu 10.06.2008 r.): 
1. Prof. Jan Skokowski – Prezes, zam. ul. Pucka 2B/5, 80-392 Gdańsk, 
2. Lek. Mariusz Łapiński – Wiceprezes, zam. ul. Hoża 6D/10, 80-628 Gdańsk, 
3. Małgorzata Orzęcka-Koseda – Skarbnik, zam. ul. Reymonta 10/1, 80-290 Gdańsk, 
4. Urszula Pronobis – Sekretarz, zam. ul. Zgoda3/6, 81-361 Gdynia, 
5. Tadeusz Szmytke – Członek Zarządu, zam. ul. Mazowiecka 15, 80-297 Banino, 
6. Wiesława Domżalska – Członek Zarządu, zam. ul. Reformacka 21A/1,                       

80-808 Gdańsk. 
 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia 
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka płuca i osób 
ich wspierających, w tym profilaktyka, leczenie i rehabilitacja.  
Stowarzyszenie realizuje cel w szczególności przez:  
a. organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego lekarzy 

chirurgów klatki piersiowej i personelu średniego,  
b. organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej,  
c. organizowanie i realizację tzw. wczesnej profilaktyki raka płuca,  
d. pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego 

modernizację,  
e. wspieranie unowocześniania metod leczenia chirurgicznego raka płuca, 
f. współpracę z podmiotami gospodarczymi na rzecz finansowania działalności 

statutowej Stowarzyszenia.  
 

W 2009 roku Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca realizowało cele statutowe 
poprzez następujące działania: 
I. Organizowanie wsparcia dla chorych 
1. Rehabilitacja grupowa – prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej: 

- podczas zebrań Stowarzyszenia, 
- na salach chorych, 
- instruktarz ćwiczeń dla chorych wychodzących do domu po zabiegach. 

2. Comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia oraz byłych i obecnych pacjentów 
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, jak również osób wspierających. Na spotkaniach 
udzielano pacjentom wsparcia psychicznego, oferowano porady oraz zachęcano do 
działalności społecznej w Stowarzyszeniu. 
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3. W dniu 20.02.2010 r. Stowarzyszenie (przy współpracy firmy Roche Polska) 
zorganizowało „Spotkanie dla Pomorzan”. Uczestnicy spotkania wysłuchali 
wykładów dotyczących: misji Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, raka płuca jako 
choroby odtytoniowej na własne życzenie, opieki pielęgniarskiej i wsparcia  
w chorobie nowotworowej oraz radzenia sobie z emocjami, aktywności fizycznej 
chorych na raka płuca i badań przesiewowych raka płuca. Celem spotkania było 
rozpowszechnianie wśród zebranych wiedzy na temat raka płuca, a także zachęcanie 
do czynnego udziału w życiu i działalności SWzRP. 

 
II. Edukowanie i mobilizowanie społeczeństwa do walki z rakiem płuca 
1. Opracowanie i wydanie ulotek informacyjnych o Stowarzyszeniu Walki z Rakiem 

Płuca „Razem walczmy z rakiem płuca” oraz wizytówek Stowarzyszenia celem 
podniesienia świadomości raka płuca wśród społeczeństwa i środowiska medycznego. 

2. Opracowanie i wydanie znaczków z logo Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca. 
3. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu fotograficzno-artystycznego „Moja historia                       

z rakiem. Gdy słowa to za mało…”. Konkurs dawał każdemu możliwość wyrażenia 
poprzez sztukę uczuć i emocji towarzyszących chorobie nowotworowej. Podkreślał 
także rolę osób, które wspierają chorego. 

4. Udział w konferencji „Co wiem o sobie? Co wiem o Tobie? Chcemy wygrać  
z rakiem”, która odbyła się w dniu 06.02.2009 r. w Pałacu Prezydenckim  
w  Warszawie.  

5. Promocja działalności Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca podczas Pikniku na 
Zdrowie zorganizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny w dniu  
06.06.2009 r. w Gdańsku.  

6. W miesiącu listopadzie 2009 r. w ramach obchodów 15-lecia działalności 
Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca wyemitowano wywiad radiowy (Radio 
Gdańsk) z prezesem oraz członkiem SWzRP dotyczący walki z chorobą, profilaktyki 
antynowotworowej oraz historii Stowarzyszenia.  

7. W 2009 r. kontynuowano współpracę przy realizacji Pomorskiego Pilotażowego 
Programu Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowanego przez Klinikę 
Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 
III. Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego 
W 2009 r. personel medyczny uczestniczył  w wydarzeniach: 
1. 14.01.2009 r. – Gdańsk – prelekcja podczas szkolenia dla pielęgniarek w ramach 

Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca; 

2. 07.03.2009 r. – Gdańsk – wykład podczas konferencji „Piękna i Bestia. Kobieta  
w walce z rakiem”. Wykłady dotyczyły profilaktyki, wykrywania i zapobiegania 
rakowi piersi, szyjki macicy oraz płuca; 

3. 1-2.10.2009 r. – Gdańsk – udział w VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rak 
Płuca 2009” o tematyce: Urazy klatki piersiowej jako element mnogich obrażeń 
ciała”;  

4. 17.11.2009 r. – Warszawa – udział w III Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca;  

 
IV. Aktywizacja członków Stowarzyszenia 
1. 10-11.02.2009 r. – Warszawa – udział w spotkaniu dotyczącym projektu „Akademia 

Pacjenta 2009” oraz w III Konferencji Św. Kamila z okazji Światowego Dnia Chorego 
połączonej z galą wręczenia nagród Św. Kamila w dziedzinie onkologii dziecięcej. 
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Konferencja została zorganizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej przy współudziale Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie; 

2. 10-11.03.2009 r. – Warszawa – promocja działalności Stowarzyszenia Walki  
z Rakiem Płuca podczas międzynarodowego spotkania organizacji pacjentów 
zorganizowanego przez firmę Roche Polska; 

3. 24.03.2009 r. – Gdańsk – udział w seminarium „Możliwości rozwoju dla 
stowarzyszenia wzajemnej pomocy, dla innych aktorów/przedstawicieli ekonomii 
społecznej w Trójmieście” dotyczącym zasad działania stowarzyszeń wzajemnej 
pomocy w perspektywie międzynarodowej; 

4. 18-19.05.2009 r. – Berlin – udział w warsztatach dotyczących zasad funkcjonowania 
europejskich organizacji pacjentów chorych na raka płuca. Warsztaty zostały 
zorganizowane przez firmę Roche; 

5. 09.06.2009 r. – udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad zatrudniania 
osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych zorganizowanym przez 
Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych; 

6. 15.06.2009 r. – Warszawa – udział w VII edycji Akademii Dobrych Praktyk 
dotyczącej zagadnień związanych z biotechnologią oraz produkcją i powstawaniem 
leków; 

7. 19.10.2009 r. – Warszawa – udział w VIII edycji Akademii Dobrych Praktyk 
dotyczącej zagadnień związanych z prawami pacjenta; 

8. 23-24.10.2009 r. – Warszawa – udział w warsztatach "Akademia Pacjenta 2009" 
dotyczących zasad aplikowania i przygotowania projektów przez organizacje 
pozarządowe. Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta  
i Edukacji Zdrowotnej; 

9. 10.11.1009 r. – Gdańsk – organizacja i obchody 15-lecia działalności Stowarzyszenia 
Walki z rakiem Płuca. Podczas obchodów wygłoszono prelekcję na temat historii 
SWzRP wraz z pokazem zdjęć. Ponadto wręczono medale wieloletnim działaczom 
organizacji; 

10. 18-19.12.2009 r. – Warszawa – udział w warsztatach "Akademii Pacjenta 2009" 
dotyczących komunikacji, promocji, współpracy z mediami, samorządem  
i rzecznictwa. Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta  
i Edukacji Zdrowotnej. 

3. Finanse organizacji 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca posiada rachunek oraz lokaty w banku PKO BP 
S.A. I Oddział w Gdańsku: 

a. 54 1020 1811 0000 0302 0073 4228  –    4 036,80 PLN –    rachunek bieżący,  
b. 34 1020 1811 0000 0107 0000 3483  – 19 828,60 PLN – lokata do rachunku 

bieżącego, 
c. 56 10201811 0000 0107 0039 5285   – 15 000,00 PLN – lokata do rachunku 

bieżącego, 
d. 59 1020 1811 0000 0907 0036 2996   – 10 000,00 PLN – lokata do rachunku 

bieżącego,  
e. 57 1020 1811 0000 0007 0036 2988 – 15 000,00 PLN – lokata do rachunku 

bieżącego, 
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f. 80 1020 1811 0000 0507 0031 8485  - 18 000,00 PLN – lokata do rachunku 
bieżącego, 

g. 63 1020 1811 0000 0107 0020 8504  -  20 000,00 PLN – lokata do rachunku 
bieżącego, 

h. Bank BPH Szczecin                                   -    5 030,12 PLN       –  rachunek bieżący.  
 

W okresie sprawozdawczym w działalności Stowarzyszenia nie zaistniały zdarzenia 
prawne o skutkach finansowych. 
 
Wysokość uzyskanych przychodów:  48 267,05 zł, w tym: 
a) odsetki:       1 133,54 zł, 
b) składki brutto określone statutem:    1 086,00 zł, 
c) darowizny określone statutem:  18 100,00 zł, 
d) darowizny 1 %:    27 947,51zł 
e) środki z budżetu państwa i gminy:          0,00 zł. 
 
Wysokość poniesionych kosztów:  30 018,32 zł, w tym: 
a) realizacja celów statutowych:  9 804,91 zł, 
b) administracja (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

amortyzacja, pozostałe):   20 213,41 zł, 
c) działalność gospodarcza:            0,00 zł, 
d) pozostałe koszty:             0,00 zł. 
 
Wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia na koniec grudnia 2009 r.:109 531,43 zł. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
1. w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola, 
2. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, 
3. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych, 
4. Stowarzyszenie nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
5. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, akcji, nieruchomości i innych środków trwałych, 
6. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, 
7. podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały zadań i zamówień publicznych. 
 
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.  
Złożono deklarację CIT-8 za rok 2009. 
 

 

 

 

 

                 Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca                           Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca                       

                       
 
 


