PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA TRANSPLANTACJI SERCA IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI
z wykorzystaniem sieci Internet i telekomunikacji
odbytego 15 maja 2020 roku
I. Obecni członkowie
1. Zytke Jola
2. Milewski Władysław
3. Leśniczek Antoni
4. Ukleja Leszek
II. Porządek zebrania
1. Zaznajomienie się z zagadnieniami poruszanymi na zebraniu 30.04.2020 r. Zarządu
Głównego STS i podjętymi uchwałami
2. Ocena działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca za 2019 r.
w oparciu o przeprowadzoną analizę następujących dokumentów:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Ocena innych działań statutowych i promocyjnych Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Transplantacji Serca oraz Zarządów Kół.
Ad. 1.
Sekretarz GKR, Antoni Leśniczek zrelacjonował przebieg zebrania ZG. Po dyskusji, za
słuszne uznano wprowadzenie zmiany w regulaminie Zarządu Głównego dotyczącej formy
zebrania i podejmowania uchwał: o przedłużeniu kadencji do następnego walnego zebrania,
odwołaniu Walnych Zebrań Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, przygotowanie głosowania nad bilansem i przeprowadzenie go przez SMS,
mail lub listowne.
Członkowie GKR zgodnie z sugestią Zarządu Głównego włączą się do odbywania rozmów z
członkami Stowarzyszenia w swoich Kołach celem znalezienia chętnych do prowadzenia
czynnej działalności w Stowarzyszeniu w następnej kadencji.

Ad. 2
A. Dokonano przeglądu projektów realizowanych w 2019r przez Zarząd Główny. I tak:
W ocenianym okresie odbyły się 3 zebrania Zarządu Głównego oraz kilka narad i konsultacji
dotyczących w sporej części przedsięwzięcia jakim było zorganizowanie uroczystego jubileuszu
30-lecia Stowarzyszenia i Zjazdu w Wildze.
W dniu 15.06.2019 r. odbyło się w Wildze Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym
Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania z działalności za 2018 rok.
Na początku roku z inicjatywy Zarządu Głównego i Zarządu Koła Warszawa, Gospodarzy Biura
Stowarzyszenia na Niemodlińskiej 33, członkowie Stowarzyszenia dokonali kompleksowej
odnowy użytkowanego pomieszczenia.
W pierwszym półroczu 2019 roku aktywność Zarządu ukierunkowana była na przedsięwzięcia i
inicjatywy związane z jubileuszem 30 – lecia Stowarzyszenia.
Drugie półrocze to informacyjna kampania społeczna "Mamy w sobie niejedno życie". W
ramach tego projektu Zarząd prowadził aktywne działania upowszechniające wiedzę o leczeniu
ludzi metodą transplantacji serca i płuc, współdziałał z władzami, instytucjami oraz
organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
Znaczącym dla Stowarzyszenia wydarzeniem było październikowe spotkanie w Gminnym
Ośrodku Kultury w Moszczenicy z parlamentarzystami i władzami samorządowymi. Na
zaproszenie Stowarzyszenia odpowiedzieli posłowie Grzegorz Lorek, Dariusz Klimczak i
Cezary Grabarczyk.
Różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez
transplantację serca i płuc podejmowali się też członkowie Zarządów Kół, a także indywidualnie
pojedyncze osoby po przeszczepieniu serca lub płuc.
B. Dokonano oceny działalności finansowej Zarządu Głównego w oparciu
przeprowadzoną analizę rocznego sprawozdania finansowego i dokumentów księgowych.

o

Stowarzyszenie nie posiada na stanie aktywów trwałych. Aktywa obrotowe stanowią środki
pieniężne w kwocie 8109,98 zł. Wartość funduszu statutowego na 31.12.2018 r. wynosiła
10.795,96 zł. W 2019 roku fundusz został zmniejszony o wartość poniesionej w 2018 roku straty
w wysokości -256,87 zł i jego stan na 31.12.2019 wynosi 10.539,09 zł. W 2019 roku przychody
z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 12 203,30 zł. Stowarzyszenie
wydatkowało je na działalność pożytku publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia m.
in. na opłacenie kosztów wynajmu lokalu, promocję transplantologii i kontakty ze szkołami
imienia profesora Zbigniewa Religi.
W 2019 roku przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 12
203,30 zł.

Ad. 3
W 2019 roku Prezes Zarządu Głównego, Jarosław Cyrynger, dokonał solidnej i czasochłonnej
przebudowy stron w.w.w. Stowarzyszenia i portalu Facebook. Zdaniem GKR obecnie
transparentność stron internetowych i FACEBOOK sprawia, że w krótkim czasie można dotrzeć
do wielorakich informacji o aktywności członków STS i pracach ZG oraz Zarządów Kół.
III. Konkluzja
W oparciu o przedyskutowany materiał sporządzono Sprawozdanie GKR za 2019 r. i podjęto
uchwałę nr 1/2020 (uchwała w załączeniu).

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca - Jolanta Zytke
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Sekretarz
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Protokół sporządził sekretarz GKR – Antoni Leśniczek

UCHWAŁA nr 1/2020
Głównej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Transplantacji Serca
im. Profesora Zbigniewa Religi
w sprawie działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca w 2019 r.

W oparciu o przeprowadzoną analizę rocznego sprawozdania finansowego i dokumentów
księgowych, Główna Komisja Rewizyjna stwierdza poprawność sprawozdania finansowego
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca wynikającą z ustawy o rachunkowości.
Gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione.

Na podstawie dokumentacji finansowej, sprawozdania merytorycznego

i informacji

elektronicznych na stronie Stowarzyszenia, GKR uznaje, że Zarząd Główny dobrze wypełniał w
2019 r. swoje obowiązki statutowe.
W związku z tym co powyżej, Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje pracę
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi i
wnioskuje do Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi o
rozpatrzenie oraz zatwierdzenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań Zarządu
Głównego STS.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem i odwołaniem przez
Zarząd Główny Walnych Zebrań Członków, Główna Komisja rewizyjna prosi Członków STS
o liczny udział w zarządzonym przez Zarząd Główny głosowaniu poprzez SMS, przez
formularz elektroniczny strony www.sts-zg.pl , e-mail lub listownie.

Uchwałę podjęto 4 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się.

STOWARZYSZENIE
TRANSPLANTACJI SERCA
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI
Głównej Komisji Rewizyjnej
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

INFORMACJE PORZĄDKOWE
Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Transplantacji Serca - powołana przez Walne
Zebranie Członków STS w Sulejowie w dniu 10.06.2017 na okres 3 lat - działała w 2019 roku
w następującym składzie:
Przewodnicząca - Jolanta Zytke
Sekretarz

- Antoni Leśniczek

Członek

- Leszek Ukleja
- Władysław Milewski

DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
W działaniach Głównej Komisji Rewizyjnej staraliśmy się realizować statutowe wymagania
prowadząc różnorodne czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi
umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym oraz z należytą starannością. Czynności
kontrolne odbywały się w ramach racjonalnego współdziałania z Zarządem Głównym. W
wypadku zauważonych niedociągnięć dotyczących wypełniania postanowień statutu i uchwał
władz statutowych na bieżąco występowano do Zarządu z konstruktywnymi wnioskami. W paru
tematach służono też Zarządowi głosem doradczym.
W roku 2019 odbyły się trzy posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej i dotyczyły: konsultacji
odnośnie materiałów i prac związanych z przygotowaniami do jubileuszu 30 – lecia
Stowarzyszenia, sporządzenia sprawozdania za 2018 r. , oceny organizacji jubileuszu 30-lecia i
spotkania członków STS w Wildze. Po Walnym Zebraniu Członków i trzech zebraniach Zarządu
Głównego odbywały się telekonferencje członków GKR, podczas których dokonywano analizy
poruszanych na zebraniach tematów.
W ramach swoich uprawnień statutowych, Główna Komisja Rewizyjna, w 2019 r. dokonała
jednej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego. W oparciu o
analizę kontrolowanych pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów i ustnej
informacji prezesa ZG, zespół kontrolujący GKR stwierdził, że wszystkie skontrolowane
dokumenty nie budzą wątpliwości i zastrzeżeń, a poniesione koszty są uzasadnione.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO STS
W ocenianym okresie prowadzona była działalność organizacyjna wynikająca z założeń
statutowych, przyjętego planu pracy oraz uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu
Głównego oraz Zarządów Kół.
W 2019 r. odbyły się 3 zebrania Zarządu Głównego oraz kilka narad i konsultacji dotyczących w
sporej części przedsięwzięcia jakim było zorganizowanie uroczystego jubileuszu 30-lecia
Stowarzyszenia i Zjazdu w Wildze. Protokoły z posiedzeń Zarządu, listy obecności i uchwały
oraz inne dokumenty znajdują się w segregatorach przechowywanych w szafie.

W dniu 15.06.2019 r. odbyło się w Wildze Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym
Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania z działalności za 2018 rok.
Na początku roku z inicjatywy Zarządu Głównego i Zarządu Koła Warszawa, Gospodarzy Biura
Stowarzyszenia na Niemodlińskiej 33, członkowie Stowarzyszenia dokonali kompleksowej
odnowy użytkowanego pomieszczenia. Obecnie biuro ma bardzo dobre oświetlenie i
funkcjonalną przestrzeń, w której poza meblami wyeksponowano portrety wszystkich prezesów
STS, medale, odznaki oraz inne pamiątkowe suweniry członków Stowarzyszenia.
W pierwszym półroczu 2019 roku aktywność Zarządu ukierunkowana była na przedsięwzięcia i
inicjatywy związane z jubileuszem 30 – lecia Stowarzyszenia. Finałem wielomiesięcznego
procesu przygotowywania obchodów, aktywnego zaangażowania Prezesa ZG przy współpracy
i wsparciu chętnych członków STS, była gala w Auli Instytutu Kardiologii w Warszawie Aninie.
Zorganizowanie uroczystości, w tym między innymi bardzo złożona logistyka projektu,
pozyskanie środków, opracowanie tekstów oraz materiałów filmowych do zredagowania książki
„DALEJ XXX lat Stowarzyszenia Transplantacji Serca”, wymagało ogromnego nakładu pracy,
rozmów i współpracy z wieloma podmiotami.
GKR docenia wysiłek, trud i bezinteresowną społeczną aktywność wszystkich członków STS
biorących udział w przedsięwzięciu. Dzięki zespołowemu współdziałaniu jubileusz 30-lecia miał
należytą oprawę, a gala w Warszawie Aninie będzie niezapomnianą imprezą, którą Członkowie
Stowarzyszenia oraz przybyli Goście będą długo wspominać.
Drugie półrocze to informacyjna kampania społeczna "Mamy w sobie niejedno życie". W
ramach tego projektu Zarząd prowadził aktywne działania upowszechniające wiedzę o leczeniu
ludzi metodą transplantacji serca i płuc, współdziałał z władzami, instytucjami oraz
organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Prezes ZG oraz Magda Dura i
inni członkowie Zarządu i Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu ważnych konferencjach,
odczytach, prelekcjach, spotkaniach oraz masowych imprezach upamiętniających historyczne
wydarzenia. Wymienionych działań promocyjnych było kilkadziesiąt. Najwięcej z młodzieżą
szkolną i społecznością powiatu Piotrkowskiego.
Znaczącym dla Stowarzyszenia wydarzeniem było październikowe spotkanie w Gminnym
Ośrodku Kultury w Moszczenicy z parlamentarzystami i władzami samorządowymi. Na
zaproszenie Stowarzyszenia odpowiedzieli posłowie Grzegorz Lorek, Dariusz Klimczak i
Cezary Grabarczyk. Bardzo nas cieszy, że wykazali zainteresowanie tym ważnym społecznie
tematem. W odzewie władz i nagłaśnianiu programu transplantacji narządów widzimy poprawę
donacji/ofiarowania narządów w naszym kraju.
Różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez
transplantację serca i płuc podejmowali się też członkowie Zarządów Kół, a także indywidualnie
pojedyncze osoby po przeszczepieniu serca lub płuc.
Aktywność Stowarzyszenia jest doceniana przez organy administracyjne, media i szkoły o
czym świadczą wyróżnienia, dyplomy i podziękowania dla członków STS przesyłane na
adres Zarządu Głównego. 15 listopada 2019 roku – w związku z aktywną działalnością
członków STS w poszerzaniu świadomości etyczno-społecznej związanej z donacją
narządów, a także promocji transplantologii poprzez zawody sportowe i uczestnictwo w

organizacjach pacjentów - Zarząd Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi uhonorował Stowarzyszenie Transplantacji Serca im prof. Z Religi, nagrodą- statuetką
"Przyjaciel Fundacji".
W 2019 roku Prezes Zarządu Głównego, Jarosław Cyrynger, dokonał solidnej i czasochłonnej
przebudowy stron w.w.w. Stowarzyszenia i portalu Facebook. Obecnie transparentność stron
internetowych i FACEBOOK sprawia, że w krótkim czasie można dotrzeć do wielorakich
informacji o aktywności członków STS i pracach ZG oraz Zarządów Kół. Z ilości odsłon,
niejednokrotnie przekraczających 15 tysięcy wynika, że internautów interesują informacje o
działalności STS, relacje ze spotkań z młodzieżą i społeczeństwem, Walnych Zjazdów i spotkań
integracyjnych. Celem bieżącej aktualizacji stron internetowych, Główna Komisja Rewizyjna
prosi członków Stowarzyszenia o nadsyłanie do Zarządu Głównego materiałów o udziale w
życiu sportowym i działalności społecznej na terenie swojego miejsca zamieszkania.
Główna Komisja Rewizyjna zachęca Członków Stowarzyszenia do stałej aktywności statutowej i
apeluje, by - nawet gdy są to działania indywidualne - podkreślać swą przynależność do
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi, organizacji pożytku
publicznego z ponad 30 letnią historią.
Wskazana jest też stała współpraca między Kołami Stowarzyszenia, wymiana informacji,
współdziałanie, inspirowanie pewnych wydarzeń i udział w nich.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZARZĄDU GŁÓWNEGO STS
Dokumentację finansową prowadzi:
A) Wykwalifikowana Księgowa
B) Skarbnik ZG STS - Wojciech Kaźmiński
Wydatki dokumentowane są fakturami, rachunkami i systematycznymi wydrukami z operacji na
koncie bankowym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie posiada na stanie aktywów trwałych. Aktywa obrotowe stanowią środki
pieniężne w kwocie 8109,98 zł. Wartość funduszu statutowego na 31.12.2018 r. wynosiła
10.795,96 zł. W 2019 roku fundusz został zmniejszony o wartość poniesionej w 2018 roku straty
w wysokości -256,87 zł i jego stan na 31.12.2019 wynosi 10.539,09 zł. W 2019 roku przychody
z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 12 203,30 zł. Stowarzyszenie
wydatkowało je na działalność pożytku publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia m.
in. na opłacenie kosztów wynajmu lokalu, promocję transplantologii i kontakty ze szkołami
imienia profesora Zbigniewa Religi.
Nieco więcej niż w 2018 r. wpłynęło środków z 1% OPP. Wszystkim darczyńcom, którzy zadali
sobie trud indywidualnego rozliczenia podatku, przekazujemy wdzięczne podziękowania.
Główna Komisja Rewizyjna nadal apeluje do członków Stowarzyszenia o czynne przekazywanie
1% w ramach OPP. Ułatwieniem powinna być zamieszczona na internetowej stronie Zarządu
Głównego gotowa elektroniczna forma wypełniania PIT.

Należy podkreślić, że Zarząd Główny - wspomagany indywidualnie przez pojedynczych,
pełnych inwencji, członków Stowarzyszenia – nieustająco czyni starania o pozyskiwanie nowych
środków na działalność Stowarzyszenia w bezpośrednich kontaktach i poprzez stronę
internetową, na której w zakładce „Wspomóż STS” są zamieszczone informacje o metodach
wsparcia Stowarzyszenia oraz podane numery kont ZG STS, Koła Warszawa i Koła Zabrze. W
2019 r. poza uzyskaniem wsparcia finansowego na działania statutowe, Zarząd Główny
utrzymał sponsorów rzeczowych, dzięki którym otrzymał książki, darmowy dostęp do Internetu,
pomoc w postaci druku materiałów reklamowych w tym Statutu oraz wspomożenie kosztów
druku książki „DALEJ XXX lat Stowarzyszenia Transplantacji Serca” i wysyłki korespondencji.

KONKLUZJA
W oparciu o przeprowadzoną analizę rocznego sprawozdania finansowego i dokumentów
księgowych, Główna Komisja Rewizyjna stwierdza poprawność sprawozdania finansowego
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca wynikającą z ustawy o rachunkowości.
Gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione.
Na podstawie dokumentacji finansowej, sprawozdania merytorycznego
i informacji
elektronicznych na stronie Stowarzyszenia, GKR uznaje, że Zarząd Główny dobrze wypełniał w
2019 r. swoje obowiązki statutowe.
W związku z tym co powyżej, Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje pracę
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi i
wnioskuje do Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi o
rozpatrzenie oraz zatwierdzenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań Zarządu
Głównego STS.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem i odwołaniem przez
Zarząd Główny Walnych Zebrań Członków, Główna Komisja rewizyjna prosi Członków STS
o liczny udział w zarządzonym przez Zarząd Główny głosowaniu poprzez SMS, przez
formularz elektroniczny strony www.sts-zg.pl , e-mail lub listownie.
Sporządzono 16.05.2020
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca - Jolanta Zytke
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Sekretarz
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