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List otwarty
do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca
do Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Transplantacji Serca
do Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca
W liście otwartym skierowanym do Zarządu Głównego i do Głównej Komisji Rewizyjnej oczekiwałem od w/w
Władz Stowarzyszenia merytorycznej odpowiedzi, a nie jakieś ogólne sformułowania, które niczego nie
wnoszą.
Odpowiedź, jaką znalazłem na stronie ZG STS podpisaną przez Jarosława Cyryngera, stwierdzam, że nie odniósł
się Pan bezpośrednio do przedstawionych problemów, a opisał swój pogląd na działalność Kół STS, że opisywane
problemy zostaną rozwiązane w Kole Zabrze. Jako Władze Stowarzyszenia nie zauważaliście Państwo, że właśnie
na wskutek braku możliwości ich rozwiązania powstał ten list. Ta Pańska odpowiedź świadczy , że napisał to Pan
jako zwykły członek STS, bez konsultacji z Zarządem i Główną Komisją Rewizyjną STS i o braku znajomości
Statutu.
Na ostatnim posiedzeniu ZG STS nie znalazło się miejsce na omówienie mojego listu, a poruszone problemy
powinny być przedyskutowane z członkiem Zarządu kol. Sławkiem Rotengruberem, który odpowiedziałby na
przedstawione problemy. Mielibyście Państwo, jako ZG-STS jasność, wysyłając kontrolę celem sprawdzenia
opisanych faktów. Moim zdaniem to sprawa została zamieciona pod przysłowiowy dywan, STS Koło Zabrze nie
informuje o swoich poczynaniach w tej sprawie, nie odpowiada na moje kolejne pytania, czy jest na takie praktyki
pozwolenie ?
Przeglądając protokół z Walnego z 10.06 2017 r Porządek Zebrania pkt. 2 z zebrania czytam „ zebranie
przyjęło porządek obrad uzupełniony o punkt dotyczący zatwierdzenia Statutu STS jednogłośnie „
jest to niezgodne z par. 49 pkt.2 który mówi „ Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz spraw
rozwiązania Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie
wtedy, gdy te sprawy zostały umieszczone w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków „.
Wobec powyższego faktu nie jest to zgodne z prawem i zapis z protokołu str.5 pkt. 14 ,, zebranie podjęło
uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu z dn. 6.06 2017r „ jest ta uchwała niezgodna z w/w paragrafem
Statutu uchwalonego w Brennej 20.06 2014r i znów się kłania znajomość Statutu.
Już w czerwcu 2017r Zarząd robił zmiany w Statucie bez żadnej konsultacji, po cichu pomijając zdanie prawie 500
członków STS to świadczy o braku odpowiedzialności i szacunku dla członków STS.
Stwierdzam po opisanych faktach zawartych w trzech listach, że takie praktyki podważają zaufanie członków STS
do pracy ZG-STS , pokazują brak możliwości kierowania Stowarzyszeniem STS przez obecny Zarząd Główny,
przypominam, że to ciało jest powołane do tego, by kierować przejrzyście, zgodnie z prawem, z etyką,
odpowiedzialnie za swoje działania na rzecz naszego środowiska a nie wywracać wszystko do góry nogami dla
własnych?, czy nie wiadomo jakich celów.
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Krzysztof Machajek

