
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci  

za 2006 rok  
 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci z siedzibą w Poznaniu , ul. 
Szpitalna 27/23, o numerze statystycznym Regon 69591176 , zostało wpisane dnia 22.03.2002 r. do 
KRS pod numerem 0000102034 . 
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego . 
Członkami Zarządu są : 
 prezes – Jacek Wachowiak , zam.  Poznań , ul. Konatkowskiej 41A 
 wiceprezes – Dariusz Boruczkowski – zam. Poznań ul. Ściegiennego 55/1 
 sekretarz – Krystyna Jóźwiak – zam. Poznań , ul. Orzeszkowej 2/3 
 skarbnik – Ryszarda Perz-Lubka , zam. Szamotuły , ul. Kołłątaja 17 
 członek – Jadwiga Gałach – zam. Kalisz , ul. Piwna 11 
 członek – Roman Kostecki – zam. Jastrzębniki , Zagorzyn 76 

 
Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 

1. zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby transplantacji komórek krwiotwórczych 
poprzez  wspieranie  działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii 
Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i 
aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów;  

2. finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem SPSK nr  5 rodziców dzieci 
leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku;  

3. poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku; 
4. pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji życiowej; 
5. promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, 

skuteczności tej metody leczenia, mozliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach 
kierowania do transplantacji oraz zasadach jej finansowania; 

6. wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego 
personelu medycznego; 

7. zapewnienie dzieciom z chorobami nowotworowymi warunków leczenia zgodnych ze 
standardami opracowanymi dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej przez Polskie 
Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej; 

8. wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu    
Medycznego w Poznaniu  w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i 
terapeutycznych koniecznych dla poprawy wyników leczenia w onkologii, hematologii i 
transplantologii pediatrycznej;  

9. wspieranie badań naukowych w dziedzinie transplantacji szpiku, onkologii i hematologii  
dziecięcej ; 

10. wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu    
Medycznego w Poznaniu  w dziedzinie rozwiązywania problemów kadrowych w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz dzieciom 
poddanym transplantacji szpiku fachowej opieki zgodnej ze standardami obowiązującymi w 
oddziałach onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej. 

 
W roku 2006 Stowarzyszenie podejmowało niżej opisane działania zmierzajace do realizacji celów 
statutowych : 
1) W ramach wspierania bieżącej działalności Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii 
Pediatrycznej: 

- sfinansowano zakup i instalację klimatyzacji w części otwartej nowego Oddziału 
Transplantacji Szpiku (Poradnia TSK – 2 pokoje badań + poczekalnia, Sekretariat, 



dyżurki lekarskie); 
- sfinansowano projekt i wykonanie modernizacji kuchni Oddziału TSK; 
- sfinansowano zakup i instalację drugiego płuczko-dezynfektora; 
- sfinansowano zakup nowego separatora komórkowego Cobe Spektra przystosowanego 

do pozyskiwania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej także u dzieci o masie 
ciała poniżej 10 kg; 

- sfinansowano zakup fotelu dla pacjentów poddawanych zabiegowi leukaferezy; 
- sfinansowano modernizację aparatu do immunoselekcji macierzystych komórek 

krwiotwórczych; 
- zakupiono drugi pojemnik magazynowy z ciekłym azotem do przechowywania 

zamrożonych komórek krwiotwórczych; 
- sfinansowano zakup i instalację systemu monitorowania głównego wejścia do nowego 

Oddziału TSK; 
- sfinansowano zakup odzieży szpitalnej i plakietek identyfikacyjnych dla rodziców; 
- finansowano zakup niektórych materiałów zużywalnych służących utrzymaniu czystości 

w Oddziale; 
- przekazano Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu wyposażenie nowego Oddziału 

TSK, a odpowiednie służby Uniwersytetu przeprowadziły inwentaryzacje wyposażenia 
tego Oddziału; 

- opłacono składkę członkowską Oddziału w European Blood and Bone Marrow 
Transplantation Group. Członkostwo Oddziału w EBMT jest nieodzowne dla dostępu do 
międzynarodowych rejestrów honorowych dawców szpiku oraz do uzyskania akredytacji 
Ministra Zdrowia, co stanowi podstawę do kontraktowania zabiegów transplantacji przez 
MZ i wykonywania transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców 
niespokrewnionych (53 % zabiegów u dzieci i młodzieży); 

- od lipca 2006 r. według zasad ustalonych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 
26 czerwca 2006 r. osobom zatrudnionym na stałe w Oddziale TSK udziela się 
comiesięcznego finansowego wsparcia gwarantującego stabilizację doświadczonej kadry 
Oddziału; 

- wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową sfinansowano remont 
i modernizację Oddziału V Kliniki, w tym na koszt Stowarzyszenia projekt, przebudowę 
i wyposażenie pomieszczeń po byłym Oddziale TSK (utworzone 2 izolatki z 3 łóżkami, 
śluzami i zapleczem sanitarnym), zakup i zainstalowanie żaluzji okiennych oraz 
klimatyzacji w południowej części Oddziału, zakupienie stolików przyłóżkowych typu 
”przyjaciel”, oświetlenie punktowe łóżek, utworzenie i wyposażenie świetlicy, meble dla 
przedszkola i szkoły w Oddziale V oraz zakupienie i zainstalowanie ściennych odbojnic 
(2/3 kosztów); 

-     sfinansowano projekt stołówki-świetlicy Oddziału VII Szpitala Klinicznego    
      im. Karola Jonschera; 

2) W zakresie wsparcia dla rodzin dzieci poddanych transplantacji szpiku: 
-   kontynuowano finansowanie pobytu w Hotelu jednego z rodziców wszystkich dzieci    
    leczonych w Oddziale TSK, a w niektórych  przypadkach także w mieszkaniu  
  gościnnym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera; 
- refundowano zakupy leków, środków higienicznych; 
- refundowano koszty podróży związanej z transplantacją lub badaniami kontrolnymi  
  w Klinice; 

3) W zakresie wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek i innego personelu    
    medycznego zatrudnionego w Oddziale Transplantacji Szpiku  
 - finansowo wspierano podyplomowe kształcenie pielęgniarek; 
 - wspierano finansowo udział lekarzy i pielęgniarek w konferencjach naukowo-  
              szkoleniowych poświęconych transplantacji komórek krwiotwórczych i onkologii  
              dziecięcej; 



- sfinansowano prenumeratę czasopism Bone Marrow Transplantation oraz Biology  
  of Blood and Marrow Transplantation; 
- sfinansowano część kosztów związanych z organizacją 4th Symposium on  
  Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children, które odbyło się w Poznaniu  
  w dniach 30.11.2006-01.12.2006 r. (koszt udziału lekarzy w Sympozjum); 

4) W ramach promocji obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji komórek 
krwiotwórczych, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, 
zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania, a także o zasadach 
zgłaszania się i rejestracji niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych, służyły liczne 
wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe udzielane przez członków Stowarzyszenia oraz strona 
internetowa Stowarzyszenia . 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane na listę przedsiębiorców 
w KRS . 

W omawianym okresie uzyskano przychody w kwocie 120 825,11 PLN, w tym : 
Darowizny prywatne – 92 022,79 PLN 

Składki członkowskie – 440,00 PLN 
Przychody finansowe  - 28 162,32 PLN. 

Przychody operacyjne – 200,00 PLN 
 

Koszty poniesione w roku 2006 wynosiły 1 147 007,35 PLN w tym : 
Koszty statutowe – 1 096 271,04 PLN 

Koszty administracyjne – 12 876,90 PLN 
Koszty finansowe  - 29 440,60 PLN 

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników , natomiast wypłaciło z tytułu umów- zlecenia kwotę 
3.270, 00 PLN . 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu jakakolwiek kontrola . 
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych ulokowanych w PKO B.P. na dzień 
31.12.2006 r. wynosił : 136 943,39 PLN ; 
                                          2 467,61 EURO ; 

                                                 3,75 USD . 
Stowarzyszenie posiadało jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych PKO/Credit Suisse 
o łącznej wartości 1 699 434,49 PLN  w/g wyceny na dzień 31.12.2006 r.  
 

Poznań , dnia 28 marca 2007 r.  
 

 

 

 


