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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Dawstwa Szpiku za 2008-2010 rok.
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z
działalności Stowarzyszenia Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529.
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
Siedziba i adres: 54-424 Wrocław , ul. Muchoborska 18
Numer KRS- 0000202597: REGON- 930708503: NIP 8961002145
Dane dotyczące członków Zarządu w 2008-2010 roku:
Prof. dr hab. Andrzej Lange – Prezes Zarządu
Dr n. med. Stanisław Hoffmann – Wiceprezes Zarządu
Dr n. med. Mariola Sędzimirska - Sekretarz Zarządu
Dr n. med. Krzysztof Suchnicki - Skarbnik Zarządu
Mgr Dorota Dera - członek Zarządu

pesel 42050701852
pesel 49110903818
pesel 57042102289
pesel 62111001194
pesel 79111113446

Komisja rewizyjna 2008-2010 w składzie
Dr. Wojciech Dubis
Mgr Anna Siemieńska
Lek. Med. Monika Mordak-Domagała
Mgr Małgorzata Polak
Piel. Danuta Sosnowska
Sprawozdanie z działalności Zarządu
14.11.2008 Walne Wyborcze Zgromadzenie Stowarzyszenia
07.04.2009 Walne zebranie członków
30.09.2009 Nadzwyczajne Walne zebranie członków
19.03.2010 Walne zebranie członków
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Liczba członków w latach 2008-2010

-

1. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia :
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia obowiązującym 2008 roku, jej
podstawowym
celem było:
działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie promowania właściwej
organizacji i rozwoju dawstwa szpiku kostnego.
wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich
dobra,
wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników
laboratoriów i średniego personelu medycznego
podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa.
2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa
wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej
prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów
Stowarzyszenia
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-

wspieranie dawstwa szpiku, aktywizowanie działań społeczeństwa i administracji
państwowej
wspieranie działalności organizacyjnej i inwestycyjnej DCTKzKBDSz poprzez
zakupy w leki, aparaturę oraz niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały
Działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia
wynikające z ustawy o o.p.p.

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w działalności
Stowarzyszenia o skutkach finansowych
3.1 Stowarzyszenie miało na celu współpracowanie z innymi instytucjami i
organizacjami pozarządowymi dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie miało charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
pełnego finansowania przedsięwzięcia. Dotyczyło to :
Białej Soboty w ramach Otwartych Dni Onkologii organizowaną wspólnie z
Polską Unią Onkologiczną
06.02.2008r. r wynikiem czego było udzielenie 8 porad onkologicznych i pobranie
badań markerowych.
Wolontariusze ( J.Werkun, C. Juda D.Sosnowska, M.Rękar, U. Lachowicz )
07.02.2009r Zgłosiło się 97 pacjentów udzielono 32 porady specjalistyczne ( bez
badań ) a u 65 pacjentów z podejrzeniem zaburzeń hematologicznych, a więc z
niedokrwistością, zaburzeniami krzepliwości krwi, nieprawidłową liczbą krwinek
czerwonych, leukocytów, płytek krwi. skłonnościami do siniaczenia i
powiększonymi węzłami chłonnymi
Wolontariusze ; Prof. Dr hab. Andrzej Lange – specjalista hematolog, Dr n med.
Mariola Sędzimirska- specjalista hematolog Dr n med. Elżbieta Nowak- specjalista
hematolog Lek. Med. Joanna Werkun – specjalista onkolog Lek med. Cezary
Juda – specjalista radioterapeuta onkologiczny , Mgr Jolanta Bocheńska , Mgr
Anna Siemieńska, Mgr inż. Edyta Koćwin, Mgr Kudła Anna, Bożena Chrzanowska,
Agnieszka Florczak ,Weronika Kozarska ,Urszula Lachowicz, Mgr Magdalena
Szymiczek – Orłowska . Mgr inż. Magdalena Trylińska – dietetyk , Mgr Aneta
Burniak – psycholog , mgr Barbara Szymczak
06.02.2010 Biała sobota – liczba przebadanych 14 osób
Wolontariusze : dr M. Sędzimiska, dr E. Sowińska-Smolińska, lek. Med. J. Kaj,
Bożena Chrzanowska, M. Urbaniak, A. Florczak, E. Boćwin, B. Skrzyniarz, M.
Szymiczek-Orłowska
Białej niedzieli w Długołęce w dniu 21.05.2010r. Wyniku akcji przebadano pod
katem chorób nowotworowych 22 pacjentów
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Wolontariusze Weronika Kozyrska , dr M. Sedzimirska , lek. med J. Lange ,
lek med. C. Juda
Białej Niedzieli w Bierutowie organizowana wspólnie z Urzędem Miasta Bierutów
w dniu 16.10.2008, wynikiem czego był nabór 18 dawców szpiku .
Wolontariusze ( D. Dera, B. Szymczak, K. Smolarczyk),
w dniu 17.10.2009 wynikiem czego był nabór 12 dawców szpiku .
Wolontariusze ( D. Dera, B. Szymczak,)
Ogólnopolskich Obchodów Dnia Dawcy Szpiku współorganizowanym wspólnie
z Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem
Dawców Szpiku , z Rejestrem Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi
Pępowinowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Fundacją
Urszuli Jaworskiej w dniu 12.10.2008
10.11.2009 Dzień Dawcy Szpiku : konferencja skierowana do dawców szpiku,
personelu ochrony zdrowia, społeczeństwa
Wolontariusze : B. Szymczak, U Lachowicz, R. Cierkosz , S. Grącik
Działalność rekrutacyjna Dawców Szpiku

Zorganizowano warsztaty / konferencje/ szkolenia naukowe –
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1. Niedokrwistość i małopłytkowość: zasady oceny laboratoryjnej i klinicznej z
uwzględnieniem postępowania leczniczego i wspomagającego w dniu
06.05.2008r. – 80 osób
2. Donor Recipient Matching In Transplantation & Cellular Therapy: technological
and clinical aspects. Konferencja skierowana do lekarzy diagnostów
laboratoryjnych i pielęgniarek - 150 osób w dniach 23-24. 04.2010 r.
3. Warsztaty statystyczne - Zasady tworzenia bazy danych i jej wykorzystanie w ocenie
efektywności leczenia transplantacyjnego w dniu 10.11.2009- 15 osób
4. Szpiczak mnogi zasady oceny laboratoryjnej i klinicznej z uwzględnieniem
postępowania leczniczego i wspomagającego. Konferencja skierowana do lekarzy
hemato-onkologów , diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek . Wszyscy
uczestnicy 84- otrzymali 6 punktów edukacyjnych- CME . 19.11.2009
5. Obrazy diagnostyczne w szpiczaku mnogim 26.05.2010r. 66 osób
6. Uwarunkowania genetyczne, organizacyjne i kliniczne doboru pary dawca biorca
przeszczepu”Wrocław 27-28.09.2010 60 osób
Stowarzyszenie czynnie wspiera działalność DCTK poprzez działalność
marketingową dotyczy to udziału DCTKzKBDSz w rankingach :
1. Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY 2008 organizowany przez Europa
Consulting 2000 Sp. z o.o., gdzie DCTKzKBDSz otrzymało Perłę Eskulapa dla
najlepszego szpitala monospecjalistycznego w Polsce.
2008 – trzecie miejsce
2009 wyróżnienie
2. Bezpieczny Szpital 2007 organizowanym przez Rzeczypospolitą i CMJ , w której
DCTKzKBDSz zajęło 10 miejsce wśród szpitali monospecjalistycznych w Polsce
2008 miejsce 10
2009 miejsce 13
2010 w trakcie ogłoszenia
Przychodyi koszty
Stan na dzień 30/09/2010 R Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
:
Przychody 97451,08 zł w tym odpis 1 % - 38 023,01 zł
Stan na 18.10.2010 Lokaty( 3) w bank 60 000 zł
Stan na 18.10.2010 Rachunek bieżący - 11663,47 zł ,
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Przychód 1 % w latach 2008-2010
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Koszty
Koszty 66468,98 zł
W kosztach nie ma jeszcze ujętej amortyzacji za 2010 rok.
Koszty amortyzacji za 2009 rok wyniosły około 78000 zł. i ten rek będzie na
podobnym poziomie.

Informacje o poniesionych kosztach
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym 2010 nie zawierała umów z
podmiotami, o których
mowa w § 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
W zakresie działalności Statutowej: .
Stowarzyszenie opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu członków .
Stowarzyszenie nie nabywała w roku 2008-2010 akcji, obligacji, nieruchomości
ani nie wpłaciła na ten cel żadnych zaliczek.
Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe do dnia 31 marca br,
deklaracje CIT- 8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ,oraz co
miesiąc PIT-7 z tytułu podatku od towarów i usług
Stowarzyszenie poniosło koszt kapitału zakładowego utworzenia Spółki z o.o.
Cells Therapy - w wysokości 50 000 zł
Stowarzyszenie poniosło koszty udziału w konferencji członków stowarzyszenia
Stowarzyszenie zakupiło odczynniki do typowania tkankowego
Stowarzyszenie dzierżawi sprzęt laboratoryjny ( VITROS)
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Stowarzyszenie dzierżawi samochód Toyotę Corollę
Stowarzyszenie płaci czynsz dzierżawny dla DCTK
Stowarzyszenie ponosi koszty obsługi księgowej firmy Rego
Stowarzyszenie ponosi koszty ogłoszeń w prasie ( odpis 1 %)
Stowarzyszenie ponosi koszty oprogramowanie emdis
Stowarzyszenie (w latach 2008-2009 ) organizuje dla członków spotkanie
podsumowujące działalność Stowarzyszenia

Zarząd :
Prof. dr hab. Andrzej Lange – Prezes Zarządu
Dr n. med. Stanisław Hoffmann – Wiceprezes Zarządu
Dr n. med. Mariola Sędzimirska - Sekretarz Zarządu
Dr n. med. Krzysztof Suchnicki - Skarbnik Zarządu
Mgr Dorota Dera - członek Zarządu

Sporządziła

mgr Barbara Szymczak
Dyrektor Biura
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