
Szanowny Panie, bardzo dziękuję za przesłany list. Jednocześnie pragnę przeprosić za zwłokę, spowodowaną 

wyjazdem świąteczno-noworocznym oraz złożeniem wniosku do Sądu KRS o udostępnienie historycznych 

dokumentów Stowarzyszenia, aby móc wyczerpująco odnieść się do Pańskiego listu. Z kolejnej wypowiedzi 

wnioskuję że chodzi Panu o zaapelowanie do członków o aktywność we wspólnych działaniach  

Stowarzyszenia.  Chcę bezpośrednio nawiązać do poruszonych przez Pana tematów,  wobec czego, 

odpowiedź, stanowisko lub komentarz umieszczę w tekście,  nie naruszając oryginalnej pisowni i 

formatowania Pana wypowiedzi.   Pozdrawiam serdecznie Jarosław Cyrynger                                                                                                                               

      Polkowice 21.12.2017 

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 dniu wczorajszym otrzymałem list z ZG STS skierowanym do 

wszystkich członków STS   na zebranie w Warszawie.                                                                                                           

Powołując się na  &20 pkt.1,4,5,6,  Statutu ZG STS zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków. Czytając nasz Statut zastanawiam się czy są dwa statuty, jeden dla ZG 

STS  i jeden dla członków. Uprzejmie informuję ZG STS nie zna Statutu, bo & 20 zawiera 

tylko 4 punkty, czytajcie Statut zanim cokolwiek wysyłacie do swoich członków, to brak 

profesjonalizmu w Waszej pracy. 
Z dokumentów zgromadzonych w Sądzie tom.V lata 2006-2008 wynika, że obowiązującym 
Statutem jest ten wprowadzony do KRS w roku 2008 na zebraniu w Żerkowie. Statut kończy się 
paragrafem 49pkt.3. „Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od 
chwili jej podjęcia.”. 
Zapis ten implikuje dalsze działania kolejnych władz Stowarzyszenia, które w roku 2014 zostały 
zobligowane do zatwierdzenia zmian uchwalonych na zjeździe w Brennej. Prace nad statutem 
prowadzili członkowie zarządu i zostały przedstawione i przegłosowane. Jednocześnie należy 
wyrazić zdziwienie że tak poważną inicjatywę, zainicjowano w okresie zmian władz i członkowie 
ustępującego zarządu pozostawili nowy zarząd całkowicie bez wsparcia z „przebijaniem” się przez 
kolejne wizyty w sądzie, przepisy i postanowienia.  I tak §20 otrzymał dodatkowe punkty. 
Zmienione lub dodane zostały również inne paragrafy, między innymi dotyczące nazwy, 
korespondencji elektronicznej lub odwoływania i powoływania członków. Przegłosowany Statut 
zawierał błędy wyszczególnione przez organ kontroli stowarzyszeń oraz Sąd i kolejne Walne 
Zebrania przybliżyły statut do rejestracji. 
Podsumowując ten akapit, bardzo proszę o zapoznanie się z postanowieniami Zjazdu w Brennej, 
jednocześnie pragnę wyrazić smutek, iż Pana opinie kolejny raz formułowane są jedynie na 
subiektywnej i pochopnej ocenie działań tak ZG jak i Kola Zabrze.  Nie udało mi się znaleźć Pana 
nazwiska na żadnej liście obecności spotkań STS, nie znana jest również Pańska aktywność w 
obszarach działania prozdrowotnego, społecznego, koleżeńskiego,  propagowanego przez 
Stowarzyszenie.  

                Przeglądając programy zebrań ZG STS i protokoły tych zebrań nie mamy 

dostępu do uchwał dotyczących członków STS, które powinny być publikowane  

(podniesienie składek członkowskich, wykluczenie kol. Anki), gdzie mamy szukać tych 



uchwał ? . Uchwały powinny być dostępne dla członków celem zapoznania się na stronie 

STS. 

Tutaj niestety w jednym zdaniu czterokrotnie przeczy Pan wcześniej postawionym tezom:  nie może 
Pan przeglądać dokumentów nie mając do nich dostępu, i na tym opierać wniosków, nie można 
jednocześnie publikować i nie publikować. Od chwili rozpoczęcia kadencji wszystkie dokumenty są 
publikowane i tylko ten związany z wykluczeniem Ani spowodował protesty co do jego publikacji 
samej zainteresowanej jak i innych osób. Na ten temat odpowiedź znajdzie Pan w wyjaśnieniach do 
decyzji. 

Pragnę Panu przypomnieć, że bezpośrednio po przeszczepieniu w 2009 jeszcze w szpitalu w Aninie 
zostałem poproszony o stworzenie strony informacyjnej na bieżąco informującej o wydarzeniach w 
Stowarzyszeniu. W tym celu udostępniłem bezpłatnie własny serwer oraz oprogramowanie, 
dokonałem także niezbędnych opłat. Dwa tygodnie po wyborze na Prezesa i podjęciu pierwszych 
decyzji przez nowy zarząd, uruchomiłem stronę informacyjną, na której umieszczane są wydarzenia, 
efekty pracy i działań członków STS. Łącznie ponad 600 informacji, zdjęć, dokumentów. 
Dodatkowo ze stroną informacyjną połączony jest profil Facebook, który od chwili założenia 
sześciokrotnie zwiększył zasięg docierania a który jest regularnie odwiedzany przez osoby przyjazne 
idei transplantacji z firm, sponsorów itd. Członkowie mogą również  publikować dowolne treści ze 
zdjęciami filmami własnymi zainteresowaniami.  Wyczerpujące relacje i dokumenty każdego ze 
zjazdów i spotkań są dostępne w skanowanych oryginałach. Również sprawa składek i wykluczenia 
Ani.  

Po zapoznaniu się z odwołaniem Ani, w trybie pilnym zwołaliśmy N. Walne Zebranie Członków. 
Sprawa wg. Zarządu, kolegów pracujących i obcujących z Anią , a przede wszystkim kierownictwa i 
personelu Instytutu Kardiologii jest bezdyskusyjna. Nie wyobrażamy sobie wejścia do czyjegoś 
domu bez zgody właściciela a taka sytuacja zachodzi w omawianej sprawie. Działania naszej 
Koleżanki burzą zaufanie do STS. Komentarze, sposób wypowiedzi i argumentacja zniechęcają 
pacjentów i kandydatów do wstąpienia Stowarzyszenia.  

Jak czytałem w wyjaśnieniu do uchwały o wykluczeniu Anki  „ W będącym obecnie 

w procesie zmian i rejestracji nowym projekcie statutu możliwość 
odwołania od wykluczenia usunięto.  Jasno natomiast określone są 
zasady przyjęcia do STS [§13] czyli przez Zarząd Główny” 

              Mówienie o procesie zmian i rejestracji nowego projektu jest przedwczesne nie 

można zarejestrować nowego Statutu bez Walnego. Protokoły z tych zebrań są bardzo 

ciekawe np. zmiany w  Statucie, na podstawie jakich przesłanek „ grzebie” się w Statucie?.     

Jeżeli Zarząd uważa ,że niektóre ( ciekawe które jeszcze poza &17) paragrafy są do zmian, 

bo przeszkadzają im zapisy w pracy zawarte w tym Statucie  to Zarząd zgłasza ten fakt na 

Walnym.                                                                                                                                     

To uchwałą Walnego należy powołać zespół do opracowania zmian i to on opracowuje 

propozycje tych zmian i poprawek zgłaszanych przez członków. To ten zespół powinien 

rozesłać do członków Stowarzyszenia wszystkie swoje propozycje wraz z informacją o 

terminie Walnego Zebrania. To na Walnym Zebraniu Członków członkowie mają 

możliwość zgłaszania uwag, poprawek lub przedstawienia swoich propozycji. To my 

członkowie podejmujemy decyzje i musimy mieć czas na przeanalizowanie 

proponowanych zmian. 



                 Tak szeroko prowadzona konsultacja upoważnia Zarząd do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem zmian w Statucie, a nie jak obecnie 

bez żadnych konsultacji wrzuca się temat i podejmujcie decyzje. 

 Taka forma prowadzenia jednostronnego „dialogu”  jest nie do przyjęcia, jest brakiem 

szacunku dla koleżanek i kolegów. 

Tak jak w pierwszym wyjaśnieniu pozostaje mi wyrazić smutek z nierozważnego szafowania 
subiektywnymi opiniami. Dyskutuje Pan z tezami, które sam Pan postawił nierzadko sprzecznymi z 
wcześniej postawionymi, statutem i stanem faktycznym. To właśnie szacunek dla seniorów STS i 
odpowiedzialność kierowała nami przy formowaniu nowego składu Zarządu Głównego w roku 
2014.  Wszystkie zmiany są szczegółowo omawiane i przedstawiane na kolejnych zebraniach -  
dyskutujemy od 4 lat nad projektem Statutu zgłoszonym na zjeździe w Brennej.  Wszystkie 
dokumenty w poprzedniej kadencji 2014-2017 zostały opublikowane w tym również uchwały 
dotyczące zmian w statucie. Podkreślam, że pierwotnym projektem jest statut przegłosowany i 
złożony na barki nowego od 2014 roku. Oba statuty są dostępne na stronach WWW i przed 
kolejnym NWZ zmiany, do których wzywa Sąd zostaną skonsultowane przez członków zarządu i 
kancelarię prawną . Odsyłam raz jeszcze do dokumentów kolejnych zjazdów  

 W obecnym czasie trwa weryfikacja  członków STS do końca bieżącego roku i po 

opłaceniu składek za 2017r.  będzie wiadomo, jaki jest stan członków poszczególnych Kół.  

Po takiej analizie należałoby rozpatrzyć możliwość wybrania takiego miejsca na Walne, 

aby umożliwić większej liczbie członków branie udziału w Walnym. A swoją drogą jestem 

ciekaw, ilu będzie członków w Kole Warszawa, ilu w Kole Zabrze po weryfikacji.       

Cieszę się bardzo z Pana wzmożonej aktywności jednak kolejny raz odnoszę  wrażenie, że Pańskie  
wypowiedzi są typowym „wkładaniem kija w szprychy”. Nie bardzo możemy uściślić jakiego typu 
stawia Pan zarzuty. Czy zarządowi czy kolegom w Zabrzu czy komisji rewizyjnej? Na każdą z Pana 
wypowiedzi odpowiadamy i dostaje Pan wyjaśnienie. Natomiast nie widzimy żadnych efektów Pana 
działalności na rzecz STS. Żadne Pana inicjatywy regulacji, pracy,  współpracy,  nowych pomysłów 
czy działań nie znajdują potwierdzenia w dokumentach przekazanych przez byłe władze STS, oraz w 
okresie ostatnich 4 lat.  Aby przybliżyć zaangażowanie członków kół we wspieranie STS, informuję 
że kolejny rok stan darowizn 1%,  utrzymuje się na poziomie 50% z koła Zabrze do ogólnych 
wpływów, przy 80% udziale członków koła Zabrze w ogólnej liczbie  zarejestrowanych członków. 
Natomiast struktura wpłat składek członkowskich to odpowiednio 65%  z Koła Warszawa i 25% z 
Koła Zabrze. 

Kadencję 2014 nowy zarząd rozpoczął od deklaracji o przekazaniu jak największej inicjatywy w ręce 
kół i poszczególnych członków. Dlatego każdego roku prosimy o wskazanie miejsc zjazdów, spotkań, 
oraz turnusów rehabilitacyjnych. Ustalona na zjeździe w Aninie współpraca co do wskazywania 
miejsc raz przez Warszawę raz przez Zabrze została w drugim roku kadencji złamana. Nie 
otrzymaliśmy również odpowiedzi na zapytanie o proponowane miejsce Walnego Zjazdu.  Po 
dyskusji odrzuciliśmy propozycje członków zorganizowania zjazdów w Giżycku, Szczecinie lub w 
Gdańsku i miejsce ostatnich zjazdów zostało starannie dobrane z uwzględnieniem położenia i 
warunków. Jedynym czynnikiem uczestnictwa jest chęć, dojechać można wszędzie. Ufamy że 
członkostwo w STS i wpłaty składek w ostatniej kadencji potwierdzą chęć działania i uczestnictwa 
w kolejnych spotkaniach i działaniach STS. Niestety nie mamy wpływu na indywidualne inicjatywy 
członków dotyczące organizowania turnusów,  poza uświadomieniem ich inicjatorom że powoduje 
to rozbijanie  Stowarzyszenia i brak możliwości rozmowy, wymiany doświadczeń.  



                                                                                                                                                                                                                

Co do zasad przyjęcia członków STS to nie ZG STS przyjmuje członków tylko zgodnie z 

&13 pkt 4 członków przyjmują Zarządy Kół na podstawie deklaracji. 

 Czytając w dalszym ciągu wyjaśnieni „ III zebranie ZG 28/10/2017 poświęcone jakości, 

przejrzystości i odpowiedzialności pracy ZG, zarządów Kół oraz członków”                                

Sam porządek obrad przedstawiony członkom zawiera braki formalne i prawne                       

w prawidłowym prowadzeniu obrad: 

- brakuje przyjęcie obrad Walnego Zebrania,  

-brakuje powołania  Komisji Uchwał i Wniosków, 

- brakuje wyboru przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza w Komisji Mandatowo-   

Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków 

           Po takim   „profesjonalnym”  przygotowaniu do Walnego Zarząd powinien podać 

się do dymisji.  

Niestety nie mogę ustalić na jakie zdarzenia  powołuje się Pan w tych akapitach:  łączy Pan dwa 
statuty oraz zebrania Zarządu z Walnym Zjazdem  

          Więc pytam, gdzie tu jest przejrzystość, jakość, odpowiedzialność. Tylko 

transparentne działania dają efekty, a takie na siłę zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania 

Członków tylko po to by uprawomocnić swoją uchwałę o wykluczeniu członka STS, a  

przy tej okazji dokonać zmiany naszej „ konstytucji ” Statutu  służą tylko rozbiciu jedności 

Stowarzyszenia już raz podzielonego. 

Transparentnym działaniom, rozliczeniom finansowym, oraz sprawom poruszonym przez Pana w 
pierwszym swoim liście poświęcone było właśnie III zebranie Zarządu w rozszerzonych składach. 
Odsyłam do kolegów Koła Zabrze uczestniczących w zebraniu. Protokół został udostępniony. 

           Praca na rzecz Stowarzyszenia powinna nas jednoczyć a nie dzielić, prezesem STS 

się bywa, pracę oceniają członkowie, czasami życie samo weryfikuje. Takie działania 

doprowadzą do rozpadu Stowarzyszenia, wielu członków odejdzie, być może nie 

dotrwamy  jako całość do XXX  STS.  

Zgadzam się z Panem w całej rozciągłości. Jak wspomniałem wcześniej w roku 2014 tylko na prośbę 
i po konsultacjach w gronie członków z długim stażem w stowarzyszeniu przerwałem urlop by stawić 
się w Brennej i podjąć próbę formowania nowego zarządu. Już w trakcie wyborów apelowałem i  
stawiałem pod głosowanie kandydatury doświadczonych kolegów,  którzy odmówili podjęcia się tej 
odpowiedzialnej funkcji.  Niestety sam fakt przegłosowania mojej osoby,  niezależnej i całkowicie 
otwartej na propozycje członków i Zarządów Kół, spowodował odcięcie, pomocy, rady lub 
współpracy z niektórymi „działaczami” STS.  Tak jak deklarowałem po wyborze i jak realizuje to do 
dzisiaj, postawiłem na wzmocnienie pozycji, większą rozpoznawalność i obecność Stowarzyszenia a 
przez to wzrost ilości transplantacji w Polsce. Stąd patronaty, współpraca  w szkołach im Religi, 
współpraca z Fundacjami i własne inicjatywy. W związku z bardzo duża liczbą informacji w tym 
temacie odsyłam do sprawozdań Komisji Rewizyjnej i sprawozdań merytorycznych. 
Aby zakończyć ten temat chce przypomnieć że w związku z inicjatywami prozdrowotnymi i pracą 
społeczną zostałem uhonorowany przez Zarząd Miasta Krzyżem „Zasłużony dla Warszawy” a przez 



Ministra Obrony Narodowej „Medalem za zasługi dla obronności” w związku z działaniami 
spajającymi Min Zdrowia i Obrony Narodowej w „Lotniczej Akcji Serce”. Przez okres 4 lat każde z 
działań dało satysfakcje tak mnie,  jaki i korzyść Stowarzyszeniu.  

Nie widzimy zagrożeń dla ciągłości stowarzyszenia. To praca w kołach z członkami, nowe propozycje 
śledzenie wydarzeń w życiu regionu,  złożenie ofert do szkół,  zachęcanie do aktywności a zwłaszcza 
obecność na spotkaniach STS pozwoli osobom po transplantacji poczuć się ważnym uczestnikiem 
naszej pracy. Nie ma znaczenia czy to 20 czy 2 lata po przeszczepieniu liczy się aktywność i nowe 
pomysły, kontakty i doświadczenia.  

           Zwracam się z apelem do członków STS, jeżeli zależy Państwu na dalszej 

poprawnej pracy Stowarzyszenia  i udziału jak największej liczbie członków STS w tak 

ważnych dla nas spraw, wnoszę o przełożenie tego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków na inny termin w miejscu gdzieś między Warszawą i Zabrzem tak ,jak było 

planowane na maj 2018 r. Niech raz uda się zgromadzić większość członków, i to oni 

niech decydują nad dalszym losem Stowarzyszenia. 

W myśl §20 pkt4 statutu Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania.  Najbliższe 20 stycznia 2018 związane jest z powodami wyszczególnionymi jak w 
ogłoszeniu.   

Walne zebranie sprawozdawcze członków połączone ze spotkaniem integracyjnym  planowane jest 
w pierwszej dekadzie czerwca jak dotychczas,  gdzieś miedzy Warszawą i Zabrzem.  

 

Z poważaniem 

Krzysztof Machajek 

 

Szanowny Panie Krzysztofie,  raz jeszcze dziękuje za list. Mam nadzieję że wyczerpująco odniosłem 
się do Pana wątpliwości. Jeżeli nie, jestem przekonany że osobista rozmowa pozwoliłaby ustalić i 
wyjaśnić sposób działania Zarządu a może dodatkowo poznać ciekawe propozycje i nakreślić 
kierunki rozwoju STS. 

Z wyrazami szacunku, 
Jarosław Cyrynger 

Warszawa 4-7 stycznia 2018r. 

                 


