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Częstochowa, 2021-05-13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI
Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Transplantacji Serca
im. Profesora Zbigniewa Religi
W ROKU 2020
INFORMACJE PORZĄDKOWE
Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Transplantacji Serca działała w następującym składzie:
Przewodnicząca - Jolanta Zytke
Sekretarz

- Antoni Leśniczek

Członek

- Leszek Ukleja

Członek

- Władysław Milewski

DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
W działaniach Głównej Komisji Rewizyjnej staraliśmy się realizować statutowe wymaganie 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 roku 2020 Główna Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia.
Jedno z zebrań w ramach łączności telefonicznej dotyczyło oceny działalności Zarządu Głównego
Stowarzyszenia za 2019 rok, a trzy następne obejmowały tematykę poruszaną na zebraniach Zarządu
Głównego.
OCENA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA TRANSPLANTACJI SERCA W 2020 ROKU
W oparciu o dokumentację Zarządu Głównego STS, Główna Komisja Rewizyjna dokonała oceny za
2020 rok działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego pod względem prawidłowości,
rzetelności, jawności oraz zgodności z przepisami prawa i uchwał władz statutowych.
I. OCENA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Oceniając obowiązki i zakres aktywności Zarządu Głównego wynikający ze Statutu STS Główna
Komisja Rewizyjna skupiła się na działaniach statutowych i promujących transplantologię.
Sposób i zakres działania Zarządu Głównego
Wymiana informacji, akceptowanie opinii i podejmowanie decyzji odbywało się między członkami
najczęściej z wykorzystaniem kontaktów telefonicznych i drogi elektronicznej.
W 2020 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu Głównego, w których uczestniczyli przedstawiciele GKR.
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Działalność Zarządu Głównego i Zarządów Kół upowszechniająca leczenie ludzi metodą
transplantacji, szczególnie serca oraz płuc.
Z powodu covid -19 i ogłoszonej przez Ministerstwo Zdrowia pandemii niemal przez cały rok 2020
obowiązywał zakaz organizowania spotkań oraz uczestnictwa w nich. W okresach złagodzenia obostrzeń
odbyło się kilka inicjatyw promujących transplantologię w tym m.in.:
- nabożeństwo w intencji chorych w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie,
- złożenie kwiatów na grobie prof. Zbigniewa Religi w dniu jego imienin,
- spotkanie z młodzieżą szkoły średniej w Bytomiu,
- pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem osób po transplantacji serca i towarzyszących,
- w Walentynki na falach RMF–FM prezes Stowarzyszenia udzielił wywiadu o swoich odczuciach po
przeszczepieniu serca, a także o samopoczuciu innych pacjentów. Mówiąc o donacji promował
transplantologię.
Bieżącą i systematyczną działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną Zarząd Główny i
Zarządy Kół prowadzą również na sukcesywnie
rozbudowywanych stronach internetowych
Stowarzyszenia Transplantacji Serca oraz w portalach społecznościowych FACEBOOK.
Poza informacjami dotyczącymi działalności ZG i Kół STS można na stronie głównej, i w zakładkach
znaleźć interesujące filmiki, krótkie reportaże dotyczące transplantologii, wywiady i sondy oraz spoty
zachęcające do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów.
Warto pokreślić, że w 2020 r. zachowując procedury zalecane przez Ministerstwo Zdrowia członkowie
Stowarzyszenia mogli też wykazać się i inną aktywnością. Od Prezesa Zarządu Głównego były
zaproszenia do udziału w programie „Zdrowie, odżywianie, sport” w ramach którego, odbyły się m.in.:
- konkurs na fotoreportaż „serce w ruchu, zima 2020/2021”
- 3 dni na jachcie po jeziorach Dargin, Niegocin, Mamry
- wycieczka rowerowa wybrzeżem Bałtyku
- wirtualny bieg na Monte Cassino.
Choć ilość miejsc na jacht była ograniczona, zarówno ta jak i pozostałe propozycje pozostały bez
odzewu ze strony członków Stowarzyszenia.
Optymizmem nie napawa też fakt, że pomimo wielu apeli Zarządu Głównego i Zarządów kół do
członków Stowarzyszenia o współpracę i kontynuowanie misji STS określonej w statucie, nie przybywa,
a wręcz ubywa, chętnych do działania w tym zakresie.
Główna Komisja Rewizyjna składa wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy trwają przy
Stowarzyszeniu i w tych trudnych warunkach przy sromnych możliwościach reprezentują je skutecznie
docierając do różnych środowisk z informacjami o leczeniu poprzez przeszczepienia oraz z promocją
zdrowego życia. Poprzez swoich członków stowarzyszenie jest obecne w życiu publicznym.
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Z powodu pandemii nie odbyły się w 2020 roku spotkania opłatkowe, w związku z tym Zarząd Główny
i Zarządy Kół tym razem przekazały życzenia świąteczne i noworoczne oraz drobne upominki drogą
korespondencyjną członkom oraz zaprzyjaźnionym szkołom i instytucjom.
II. OCENA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA
TRANSPLANTACJI SERCA
Systematycznie zmniejszana jest strata poniesiona w przeszłości. W okresie sprawozdawczym zmalała o
kwotę 3.045,09 zł. i wynosi obecnie -1.324,81 zł.
Zarząd Główny Stowarzyszenia stara się w różnoraki sposób o pozyskiwanie środków na działalność
organizacji, w tym poprzez Internet.
Na stronie Zarządu Głównego zamieszczone są numery rachunków i szczegółowo podane metody
wsparcia Stowarzyszenia.
Zamieszczony jest również „PITax pl.”, który - po otworzeniu - w łatwy sposób umożliwia wypełnienie
formularza PIT i przekazanie 1% z podatku dla Stowarzyszenia.
Główna Komisja Rewizyjna wdzięczna jest wszystkim darczyńcom (ofiarodawcom 1% z podatku,
osobom fizycznym i prawnym), którzy w tym trudnym pandemicznym czasie wsparli Stowarzyszenie
Transplantacji Serca łączną kwotą 14.917,08 zł.
GKR apeluje by zwiększać aktywność i nieustannie przekonywać rodziny oraz bliskich i znajomych, a
także innych podatników zachęcając do tego typu darów jak najliczniejsze grono. Zaangażowanie w tym
kierunku powinni przejawiać wszyscy członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Tylko wspólne
działanie wszystkich Członków STS może zapewnić prawidłową działalność stowarzyszenia dla dobra
nas wszystkich.
W okolicznościach, w których stowarzyszenie dysponuje skromnymi środkami na działalność statutową,
istotna jest każda złotówka. Do poprawienia zasobów finansowych, obok darowizn i 1% z OPP,
przyczyniłaby się również dyscyplina członków Stowarzyszenia w regularnym opłacaniu składek.
Należy podkreślić, że powierzonym majątkiem i finansami Zarząd Główny Stowarzyszenia
Transplantacji Serca gospodarował racjonalnie.
Wartość funduszu statutowego na 31.12.2020 r. wynosi 10.539,09 zł.

KONKLUZJA
W oparciu o przeprowadzoną analizę rocznego sprawozdania finansowego i dokumentów księgowych
Główna Komisja Rewizyjna stwierdza poprawność sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
wynikającą z ustawy o rachunkowości.
Na podstawie sprawozdania merytorycznego i informacji elektronicznych na stronie Stowarzyszenia
GKR uznaje, że Zarząd Główny - na miarę swoich możliwości kadrowych - dobrze wypełniał w 2020 r.
swoje obowiązki statutowe.
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W związku z tym co powyżej Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia całokształt działalności
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca w 2020 roku i wnioskuje do członków
Stowarzyszenia o przyjęcie przedłożonych sprawozdań.

Główna Komisja Rewizyjna STS
Przewodnicząca - Jolanta Zytke
Sekretarz

…………………………………..

- Antoni Leśniczek

Członek

- Leszek Ukleja

Członek

- Władysław Milewski
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