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Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca
Zarząd Koła Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca
Zarząd Koła Zabrze Stowarzyszenia Transplantacji Serca
zaprasza Członków Stowarzyszenia na robocze spotkanie konsultacyjne w dniu 12 czerwca 2021
o godzinie 11.00 w: miejsce zostanie podane po 20 maja - trwają konsultacje
Prosimy o deklarację uczestnictwa i zapisy u Prezesów Kół
Dyskusja rozpocznie się o godzinie 11.00 można przybyć o godzinie 10.30.
Do godziny 14.00, robocze spotkanie konsultacyjne (tematyka w treści poniżej + wolne wnioski)
Godzina 14.15 -15.00 obiad.
Godzina 15.00, II tura dyskusji, podsumowanie i zakończenie
Sprawy organizacyjne na końcu dokumentu
Jarosław Cyrynger

Hanna Jesionowska

Sławomir Rotengruber

Drogie Koleżanki i Koledzy
Szanowni Państwo
Trwa kolejny rok ograniczeń, wywołanych przez pandemię. Również w kolejnym roku
zdecydowaliśmy się na przedłużenie kadencji obecnych zarządów oraz przeprowadzenie mieszanego
(hybrydowego) głosowania nad bilansem Stowarzyszenia. Decyzję podjęliśmy z powodu, tak jak wszyscy
wiedzą ograniczeń w spotykaniu się, oraz obaw a przez to decyzji o nie uczestnictwie w walnym zjedzie
znacznej części aktywnych członków.
Jednak głównym powodem jest sytuacja, w której trudne staje się wyłonienie kolejnych kandydatów na
Prezesów w strukturach Stowarzyszenia oraz kandydatów do pracy w zarządach Kół Zabrza, Warszawy
oraz ZG.
Odejście, członków z zarządów Kół spowodowało uszczuplenie aktywnie działających osób
prowadzących zadania STS. Sondaż przeprowadzony wśród członków nie wskazał osób, które
zadeklarowały chęć podjęcia kierowania ZG Stowarzyszenia oraz Kołami.
Z powyższego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania roboczego, które w swobodnej dyskusji
powinno określić zamierzenia, sposób działania i przyszłość STS. Mamy również nadzieję ze wśród osób
zaangażowanych w aktywne działanie STS znajdą się osoby,z pomysłami i za które poprowadzą
Stowarzyszenie w kolejnych latach.

robocze spotkanie konsultacyjne: koszt uczestnictwa 20 zł
wpłata na konto: 57 1240 4849 1111 0000 5344 6314 :: tytuł: SPOTANIE ROBOCZE
w załącznikach, bilans, sprawozdanie i karta do głosowania nad bilansem dla osób głosujących korespondencyjnie
głosowanie elektroniczne od 01 do 25 czerwca na stronie www.
Możliwe bezpośrednie głosowane osób będących na spotkaniu
Zarząd Główny STS

Zarząd Główny

Ul. Niemodlińska 33 /p313
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