SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA WALKI Z RAKIEM PŁUCA
WRAZ Z ODDZIAŁEM SZCZECIN
ZA 2010 ROK
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
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 raka płuca,
f.
współpracę z podmiotami gospodarczymi na rzecz finansowania działalności
statutowej Stowarzyszenia,
g.
reprezentację Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za
granicą,
h.
organizację spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń, popierając jednocześnie udział
członków Stowarzyszenia w podobnych imprezach krajowych i zagranicznych oraz
zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
i.
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur,
poradników, plakatów, ulotek, itp.,
j.
przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie
pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca będącym
w skrajnie trudnej sytuacji materialnej,

k.
l.

organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych
i sportowych dla członków Stowarzyszenia i osób wspierających,
współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz
chorych i niepełnosprawnych.

W 2010 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,
- poprzez 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.
3. 09.02.2010 r. – Warszawa – przystąpienie Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca do
Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.
II. Edukowanie i mobilizowanie społeczeństwa do walki z rakiem płuca
1. W 2010 r. kontynuowano współpracę przy realizacji Pomorskiego Pilotażowego
Programu Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowanego przez Klinikę
Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Uczestnictwo w dniu 11.02.2010 r. w Mszy św. zorganizowanej przez Amazonki
w Gdańsku z okazji II Światowego Dnia Chorego.
3. Promocja działalności Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca podczas Pikniku na
Zdrowie zorganizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny w dniu
19.06.2010 r. w Gdańsku.
4. Przeprowadzenie audytu strony internetowej SWzRP przez Polską Koalicję
Organizacji Pacjentów Onkologicznych.
5. Przystąpienie jako Partner do IV edycji ogólnopolskiego programu „Mam Haka na
Raka”.
6. Wykonanie i rozpowszechnienie kalendarzy Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca na
rok 2011.
III. Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
W 2010 r. personel medyczny uczestniczył w wydarzeniach:
1. 20-22.05.2010 r. – Poznań – V Kongres Polskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgów pod patronatem honorowym Minister Ewy Kopacz.
2. 30.09.-02.10.2010 r. – Gdańsk – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Torakoneptunalia 2010” o tematyce „Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii”.
3. 19-20.11.2010 r. – Warszawa – IV Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.
IV. Aktywizacja członków Stowarzyszenia
1. 10-11.02.2010 r. – Warszawa – udział w IV Konferencji Św. Kamila z okazji
Światowego Dnia Chorego połączonej z galą wręczenia nagród Św. Kamila
w dziedzinie opieki nad matką i dzieckiem. Konferencja została zorganizowana przez
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Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy współudziale Zakonu
Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.
2. 04.03.2010 r. – Gdańsk – udział w debacie „Inicjatywa Obywatelska” zorganizowanej
przez Regionalne Centrum Informacji w Gdańskim Domu NGO.
3. 08.06.2010 r. – Banino – zorganizowanie integracyjnego, wyjazdowego spotkania
członków i sympatyków SWzRP połączonego z prelekcjami dla mieszkańców Banina
nt. raka płuca i nauką prawidłowego oddychania – w spotkaniu uczestniczyło 16 osób.
4. czerwiec-grudzień 2010 r. – udział w kolejnej edycji Gdańskiej Szkoły Liderów,
zakończonej uzyskaniem certyfikatu.
5. 23-24.09.2010 r. – Rewal – udział w warsztatach dla liderów organizacji
pozarządowych na temat „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji
pozarządowych”. Warsztaty zostały zorganizowane przez SWzRP Oddział Szczecin.
6. Organizacja spotkania wielkanocnego i bożonarodzeniowego dla członków
i sympatyków SWzRP połączona z rozdaniem kalendarzy SWzRP na rok 2011.

STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA ODDZIAŁ SZCZECIN
ZA 2010 ROK
1. Dane informacyjne
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie
Siedziba: 70-410, ul. Wojciecha 16/13
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:
1. Anna Żyłowska – Prezes,
2. Agata Nowicka – Skarbnik,
3. Joanna Grabowska-Dybowska – Członek Zarządu.
W 2010 roku oddział szczeciński SWzRP realizował cele statutowe poprzez
następujące działania:
I. Organizowanie wsparcia dla chorych
a. Rehabilitacja grupowa – prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęcia
usprawniające na basenie.
b. Comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia i osób wspierających.
c. Kontynuacja prowadzenia punktu bibliotecznego dla pacjentów.
II. Edukowanie i mobilizowanie społeczeństwa do walki z rakiem płuca
a. Wykonanie i obsługa strony internetowej szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia.
b. Uruchomienie i aktualizacja kont szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia na
portalach społecznościowych „Nasza klasa” i „Facebook”.
c. Kontynuacja udziału Stowarzyszenia w projekcie „Odświeżamy nasze miasto
TOBACCO FREE CITIES.

3

d. Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla członków szczecińskiego Oddziału
Stowarzyszenia z udziałem specjalisty onkologa dr Katarzyny Zajdy z Centrum Onkologii
w Warszawie.
e. Kolportaż materiałów informacyjnych Stowarzyszenia w szczecińskich szpitalach ze
szczególnym uwzględnieniem oddziałów onkologicznych.
f. Organizacja kampanii „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć” w ramach akcji Listopad
miesiącem świadomości raka płuca.
g. Przeprowadzenie w szczecińskich szkołach średnich wykładów edukacyjnych na
temat szkodliwości palenia i profilaktyki zdrowotnej pod tytułem: „Nie zapraszaj raka –
są milsi goście”.
h. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla liderów organizacji
pozarządowych na temat „Pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszeń”.
i. Wykonanie i rozprowadzenie kalendarzy szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia na
rok 2011 z hasłem propagującym kampanię „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć”.
III. Aktywizacja członków Stowarzyszenia
a. Kolportaż materiałów informacyjnych szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia na
oddziałach onkologicznych szczecińskich szpitali.
b. Udział w spotkaniu edukacyjnym ze specjalistą onkologiem.
c. Uczestnictwo w szkoleniu „Dobry wolontariat – dobrym wizerunkiem organizacji” na
zaproszenie Akademii Dobrych Praktyk w Poznaniu.
d. Uczestnictwo w warsztatach „Profesjonalizacja działań pacjenckich organizacji
onkologicznych” .
e. Udział w XVI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Ciechocinku.
f. Przeprowadzenie dyskusji na temat obejrzanej prelekcji pt. „Nie zapraszaj raka – są
milsi goście”.
g. Spotkanie w celu uzgodnienia projektu kalendarza na rok 2011 promującego akcję
„Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć”.
h. Organizacja poczęstunku wigilijnego dla członków i sympatyków szczecińskiego
Oddziału Stowarzyszenia połączona z rozdaniem kalendarzy.

3. Finanse Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca wraz z Oddziałem Szczecin
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca posiada rachunek oraz lokaty w banku PKO BP
S.A. I Oddział w Gdańsku:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

54 1020 1811 0000 0302 0073 4228
59 1020 1811 0000 0907 0036 2996
57 1020 1811 0000 0007 0036 2988
80 1020 1811 0000 0507 0031 8485
63 1020 1811 0000 0107 0020 8504
43 1020 1811 0000 0907 0052 4983
23 1020 1811 0000 0007 0049 9012
Bank BPH Szczecin

-

10.165,70 zł – rachunek bieżący
10.000,00 zł
15.000,00 zł
18.370,89 zł
20.000,00 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
35.296,50 zł – rachunek bieżący
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W okresie sprawozdawczym w działalności Stowarzyszenia nie zaistniały zdarzenia
prawne o skutkach finansowych.
Wysokość uzyskanych przychodów:
a. odsetki:
b. składki brutto określone statutem:
c. darowizny określone statutem:
d. darowizny 1 %:
e. zaokrąglenia:
f. środki z budżetu państwa i gminy: razem:

2.037,49 zł
1.958,00 zł
50.700,00 zł
19.640,40 zł
0,01 zł
nie wystąpiły
74.335,90 zł

Wysokość poniesionych wydatków (bez amortyzacji, która stanowi kwotę: 1.112,28 zł):
a. realizacja celów statutowych:
19.702,89 zł
b. administracja (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe):
11.934,89 zł
c. działalność gospodarcza:
0,00 zł
d. pozostałe koszty:
0,00 zł
razem: 31.637,78 zł
Wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia na koniec grudnia 2010 r.:
Aktywa: 151.605,63 zł
Zobowiązania: 488,36 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 o pracę oraz
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,
8. podjęto 16 uchwał Zarządu Stowarzyszenia (zgodnie z załączonymi kserokopiami).
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.
Złożono deklarację CIT-8 za rok 2010.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

Skarbnik Zarządu
Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
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