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Porządek Zebrania Walnego w dniu 30.03.2018r.: 
 
1. Otwarcie zebrania. 

a) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 
b)  Zatwierdzenie porządku obrad. 
c) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe). 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017   
3. Dyskusja. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. 
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z uchwałą o sposobie podziału 
zysku/  pokrycia  straty finansowej 
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

5. Przedstawienie planu i kalendarza działania na rok 2018r. 
6. Wolne wnioski, dyskusja  
7. Zakończenie obrad. 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku za 2017 
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 
Data nadania OPP 02.04.2004 
 
Dane dotyczące członków Zarządu w : 

 Andrzej Lange  
 Stanisław Hoffmann; 
 Jolanta Bocheńska;  
 Mariola Sędzimirska; 
 Monika Mordak Domagała 
 Barbara Szymczak  

 
 
Komisja rewizyjna w składzie : 

 Halina Kosatka  
 Danuta Sosnowska 
 Justyna Sypniewska 

 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:  
 
72,40,Z, – działalność związana z bazami danych  
74,84,A, - działalność związana z organizacją targów i wystaw  
80,42,B, - kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie 
sklasyfikowane 
85,14,D, - pozostała działalność  związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie 
sklasyfikowana  
85,11,Z, -  szpitalnictwo 
85,12,Z, - praktyka lekarska  
85,14,C, - działalność pielęgniarek i położnych  
71,40,Z, -  wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku 
osobistego i domowego 
71,33,Z, - wynajem maszyn i urządzeń biurowych  
73,10,F, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji  
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1. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia : 
 
 
Zgodnie ze statutem  Stowarzyszenia  podstawowym celem jest : 
 

              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. 
 
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

  wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa  
  wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej   
  prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów Stowarzyszenia  
  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. 
 
 
 
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres 
nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego,  
w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 
2. Stosowane metody i zasady rachunkowości 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy  
z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 
nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 
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Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie  
z ich treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte  
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmiemości przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
4.1. Przychody  
             
Przychody  Fundacji obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty z działalności i  
wyniosły w roku obrotowym kwotę ogółem :                                          175.003,15 zł.                       
                                                                                                                                        
w tym:  
 
• Przychody z działalności statutowej :                                                       54.187,80 zł.                     
 
- darowizny otrzymane                                                                                      3.444,52 zł. 
- wpłaty 1 % podatku                                                                                       38.400,10 zł.                                                                                     
- składki członkowskie                                                                                             79,03 zł. 
- udział w konferencjach naukowych                                                              6.573,09 zł. 
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych                                                    5.691,06 zł. 
   
• Przychody z działalności gospodarczej :                                                    99.920,00 zł.                                   
             
- odpłatność za użycie samochodu                                                                  1.920,00 zł. 
- sponsoring konferencji                                                                                 61.000,00 zł. 
- opłata za stoisko wystawiennicze                                                               37.000,00 zł. 
  
• Pozostałe przychody:                                                                                     20.833,79 zł.             
           
- odsetki bankowe                                                                                               159,03 zł. 
- p. p .operacyjne -koszty ogólne  Projekt INNOMED                               20.674,04 zł. 
- p. p. operacyjne- różnice z zaokrągleń                                                                 0,72 zł. 
 
• Zmiana stanu produktów:                                                                               61,56 zł.                                                                      
                                                    
 
4.2. Koszty 
              
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu „4” oraz zespołu „5” oraz 
rachunek wyników według „4”. Do kosztów działalności statutowej zalicza się koszty 
związane z realizacja zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za 
koszty uważa się również koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie 
materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 
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Koszty w roku obrotowym wynoszą                                                           414.036,61 zł. 
 
w tym: 
             
• Koszty realizacji zadań statutowych                                                        88.175,45 zł. 
w tym: 
- koszty odpłatnej działalności statutowej                                             74.092,72 zł. 
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej                                        14.082,73 zł. 
             
• Koszty działalności gospodarczej                                                              1.515,98 zł. 
 
• Koszty administracyjne                                                                            31.640,60 zł. 
 
• Program INNOMED- NCBiR                                                                     279.099,64 zł. 
 
• Pozostałe koszty                                                                                          13.604,94 zł. 
w tym: 
- ujemny wynik na różnicach kursowych                                                    6.162,19 zł. 
- różnice z zaokrągleń                                                                                            7,70 zł. 
- przedawnione należności                                                                               280,85 zł. 
- zwrot dofinansowania                                                                                 3.095,20 zł. 
- koszty projektu - nie ujęte w rozliczeniu                                                 4.059,00 zł. 
         
Dane o strukturze kosztów rodzajowych: 
 
Razem koszty rodzajowe:                                                                           400.431,67 zł. 
w tym   : 
- amortyzacja                                                                                                   15.363,54 zł.       
- zużycie materiałów i energii                                                                     298.815,03 zł. 
- usługi obce                                                                                                     73.625,21 zł. 
- podatki i opłaty                                                                                                5.755,38 zł. 
- reklama prasowa                                                                                              5.395,51 zł. 
- ubezpieczenia majątkowe                                                                        1.477,00 zł. 
             
4.3  Opodatkowanie 
 
Wynik finansowy brutto nie jest korygowany o bieżące zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych, ponieważ dochody przeznaczone na cele statutowe są 
zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Nie wyklucza to obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych 
w przypadku realizacji zadań innych niż cele statutowe. 
 
5. Bilans 
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5.1.  Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z  
zachowaniem ostrożnej wyceny. 
           
5.2.  Środki pieniężne i rachunki bankowe na dzień bilansowy wykazuje się wyrażone w 
walucie krajowej. 
 
5.3. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
        według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. 
 
5.3. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.   
 Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako   
długoterminowe. 
 

6. Struktura środków pieniężnych i należności: 

- należności z tytułu dostaw i usług                                                         91.958,40 zł. 

- należności z tytułu podatków                             .                                           0,00 zł. 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                              64.974,34 zł. 

   w tym: 

   a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                         63.234,56 zł. 

   b) środki pieniężne w drodze                                                                  1.739,78 zł. 

  

7. Wynagrodzenia i zatrudnienie 

- na umowę zlecenia – 4 osoby 

- na umowę o pracę  - brak  

8. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

 

W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe. 

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wynoszą :           88.281,30 zł.  

w tym : 

- z tytułu dostaw i usług                                                                        52.509,15 zł. 

- z tytułu podatków                                                                                19.999,00 zł.  

- inne                                                                                                        9.773,15 zł. 
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9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych 

 

- Czynne rozliczenia międzyokresowe występują na kwotę                   1.008,75 zł. 

w tym: 

- ubezpieczenie samochodu                                                                        956,88 zł. 

- domena internetowa                                                                                   51,87 zł. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe  - nie występują. 

                  

 

10. W Fundacji nie wystąpiły operacje dotyczące zysków i strat nadzwyczajnych. 

 

 

11. Wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego brutto. 

Strata bilansowa brutto                                                            - 239.033,46 zł. 

 

12. Wykaz pozycji różniących wynik bilansowy od wyniku podatkowego: 

Amortyzacja                                                                                     +15.363,54 zł. 

Koszty pokryte dotacją NCBiR                                                    + 139.549,82 zł. 

Ujemny wynik na statystycznych różnicach kursowych                     + 810,10 zł. 

Przedawnione należności                                                                     + 280,85 zł. 

Różnice z zaokrągleń- NKUP                                                                   +4,97 zł. 

Strata podatkowa                                                                             - 83.024,18 zł. 
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12. Zagrożenia 

Nie stwierdza się istotnych zagrożeń co do kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie .  

13. Dodatkowe informacje 

Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie pt. „Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody 
podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami pościeliska 
jako elementem osłonowym i (2)zbijających białaczkę” Akronim: „Cells Therapy” Nr umowy 
INNOMED/I/1/NCBR/2014. 
 

W dniu 28.08.2017 podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Cells Therapy- 
Terapia Komórkowa z kwoty 80.000,00 zł. na kwotę 127.000,00 zł. i objęciu w podwyższonym kapitale 
Spółki 60 nowoutworzonych udziałów po 500 zł. każdy. 
 

Sposób pokrycia straty poniesionej przez Stowarzyszenie zostanie uchwalony przez zarząd po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

 
13.1 Liczba członków w latach 2008-2017 
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rok  
liczba 
członków 

zapłacili 

2008 65 49 

2009 45 33 

2010 43 33 

2011 44 37 

2012 35 30 

2013 39 33 

2014 38 32 

2015 30 15 

2016 31 18 

2017 32 18  
 

 
 
 
 

Liczba Członków Stowarzyszenia w roku 2017 wynosiła 32 osoby w tym 23 kobiet (co stanowiło 
72% wszystkich członków) i 9 mężczyzn (28%) 

          
13.2  Wolontariusze w roku 2017. 
Stowarzyszenie pozyskało Wolontariuszy ( 3 ), którzy łącznie  przepracowali na rzecz DCTK  
w roku 2017 - 565 godzin. 
13.3 Dzięki wsparciu finansowemu oraz sprzętowego Stowarzyszenie czynnie uczestniczy  
w rozwoju Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców 
Szpiku. Nie tylko w rankingach szpitali, ale również w uzyskaniu akredytacji.  

 
13.4 Obowiązek sprawozdawczy. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku jest 
zobowiązane do przedstawienia odpowiednim organom poniżej przedstawionych sprawozdań.  
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cel kwota 

Terapia Komórkowa 47000

sprzęt laboratoryjny 11869,5

obsługa księgowa 8302,5

certyfikat ISO 6519

ogłoszenia w prasie 5395,51

mundurki pielęgniarskie 4530

sprzęt komputerowy 3796,9

ubezpieczenie Toyoty 2954

sprzęt kuchenny 1680,55

92047,96

SRDS SOF-O5
SOF-05 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej 

wybranych organizacji non profit  
BSZ ROCZNIE GUS do 29 kwietnia

SRDS FINANS sprawozdanie finansowe BSZ ROCZNIE US walne DO 31 MARCA- zatwierdzone 10 dni od walnego  / STR INTRNET

SRDS CIT 8 CIT 8 BSZ ROCZNIE US DO31 MARCA

SRDS US UCHWAŁY Z WALNEGO BSZ ROCZNIE US do 15 dni od zatwierdzenia DO 30 CZERWCA /  STR INTRNET

SRDS SPRAW MERYT BSZ ROCZNIE MPiPS DO 10.LIPCA 

SRDS SĄD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BSZ ROCZNIE Mini.Sprawiedliw.DO 10.LIPCA 

SRDS SOF-1 sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznychBSZ ROCZNIE GUS DO 15 MAJA

SRDS SOF-O5
 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej 

wybranych organizacji non profit  SRDS
BSZ ROCZNIE GUS

SRDS US UCHWAŁY Z WALNEGO BSZ ROCZNIE US do 15 dni od zatwierdzenia DO 30 CZERWCA /  STR INTRNET

SRDS KRS-Z30 SPRAWOZDANIE FINANSOWE UCHWAŁY BSZ ROCZNIE SĄD

15 DNI OD ZATWIERDZENIA  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego ul. Poznańska 16

53-630 WrocłaW Do 30 CZERWCA

SRDS MPiPS SPRAWOZDANIA DO MPiPS www.pozytek.gov.pl BSZ ROCZNIE MPiPS DO 10.LIPCA 

SRDS SOF-1  sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznychBSZ ROCZNIE GUS
 

 
 
14. Wydatki na projekt Innomed :  
Całkowity wydatek na projekt 420.823,50 zł 
Wydatek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku: 162 709, 83 zł (około 50%) 
- 27.000, 00 zł – wynagrodzenie dla badaczy 
- 392.000,00 zł – odczynniki 
- 4 054 zł – kwota do zwrotu dodatkowy koszt zagubionej faktury PROLAB w kwocie 4059 zł ( 
potwierdzenie salda w 2018 r.  
 
15. . W dniach 18 – 20.12.2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku  
wraz z Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców 
Szpiku, Polską Akademią Nauk oraz Instytutem Immunologii  i Terapii Doświadczalnej 
zorganizowało międzynarodową konferencję na temat „Bone marrow transplantation – much 
more than haematopoietic tissue reconstitution”. 
 
Z tego tytułu Stowarzyszenie poniosło koszt w wysokości 104 280 zł 42 gr.                                                                               
  
16 . Zakup sprzętu dla DCTK   
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17. Stowarzyszenie  w roku sprawozdawczym 2017  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 
18. Stowarzyszenie opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu członków  . 
19. Stowarzyszenie  składa następujące deklaracje podatkowe do dnia 31 marca br, 
deklaracje CIT- 8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ,oraz co miesiąc VAT-7 z 
tytułu podatku od towarów i usług oraz GUS SOF1 ,  
20. W dniu 31.03.2017r. oraz w dniu 28.08.2017r odbyło się Walne Zebranie Członków 
21. W Stowarzyszeniu w roku sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole  
 
 
 
Zarząd :  
 
Prof. dr hab. Andrzej Lange – Prezes Zarządu                     
 
Dr n. med. Stanisław Hoffmann – Wiceprezes Zarządu        
 
Dr n. med. Mariola Sędzimirska - Sekretarz Zarządu            
 
Mgr Jolanta Bocheńska - Skarbnik Zarządu               
 
Monika Mordak Domagała  - Członek Zarządu   
 
Barbara Szymczak  - Członek Zarządu                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła  
mgr Barbara Szymczak  
Dyrektor Biura 
 


