
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci  

za 2007 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 2007 Stowarzyszenie podejmowało niżej opisane działania zmierzajace do realizacji celów 
statutowych : 

1. Przekazano na rzecz Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu darowizny 
pieniężne z przeznaczeniem na: 
- zakup i montaż klimatyzatorów w OTSK – 21.350,00 zł. 
- zakup i montaż instalacji wentylacji w kuchni OTSK – 12.078,00 zł. 



- zakup systemu przechowywania komórek macierzystych- 53.680,00 zł. 
- zakup i montaż sterownika M250 dla OTSK – 10.233,00 zł. 
- zakup 12 szt. szafek przyłóżkowych dla Oddz.V -20.627,76 zł. 
- zakup i montaż rolet zewnętrznych dla Oddz. VII oraz w gabinecie kierownika Kliniki 
Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Poznaniu – 16.975,16 zł. 
- zakup 3 wag do ważenia dzieci w Oddz. III – 3.074,40 zł. 
- zakup pulsoksymetru Oxypleth 500 dla Oddz. V – 5.049,80 zł. 
-zakup wyposażenia dla OTSK ( m. innymi: fotela terapeutycznego, wózka, kanap, lamp, 
zestawu komputerowego, klimatyzatorów, pościeli) – 28.527,69 zł. 
- demontaż folii okiennej w OTSK – 146,40 zł. 

 Łączna kwota darowizn pieniężnych przekazanych w roku 2007 na rzecz Szpitala Klinicznego im. 
K. Jonschera UM w Ponaniu wyniosła 171.742,21 zł. 
 

2. Przekazano darowiznę pieniężną w wysokości 25.256,00 zł. na rzecz Uniwersytetu 
Medycznego z przeznaczeniem na działalność statutową Kliniki Onkologii, Hematologii i 
Transplantologii Dziecięcej UM w Poznaniu. 

3. Przekazano zapomogi pieniężne rodzicom dzieci po transplantacji szpiku z przeznaczeniem 
na: 
- zwrot kosztów zakupu leków oraz kosztów noclegów rodzica – 3.400,85 zł. 
-rehabilitację dziecka  - 9.740,00 zł. 

4. Dofinansowano udział lekarzy w konferencjach naukowo-szkoleniowych poświęconych 
transplantacji komórek krwiotwórczych i onkologii dziecięcej w kwocie: 3.500,00 zł 

5. Udzielono zapomóg socjalnych medycznemu personelowi OTSK w liczbie 24 osoby 
(lekarze, pielęgniarki, salowe) w kwocie 98.000,00 zł. 

6. Sfinansowano koszty robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową wentylatorni na 
stołówkę Oddz. VII Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu w wsokości 
110.984,15 zł. 

7. Opłacono koszty pobytu w przyszpitalnym hostelu rodziców dzieci leczonych w OTSK w 
wysokości 33.208,55 zł. 

8. Sfinansowano koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieła w zakresie prac 
archiwizacyjnych dotyczących dokumentacji medycznej OTSK w kwocie 2.515,00 zł. 
brutto. 

9. Przekazano darowizny rzeczowe Oddziałowi TSK w kwocie 47.666,76 zł. (m.innymi: szafy 
na akta medyczne, ultrasonograf, materiały biurowe, maty wejściowe). 

10. Opłacono roczną prenumeratę czasopisma zagranicznego Bone Marrow Transplantation w 
wysokości 6.628,35 zł. 

11. Sfinansowano koszty udziału lekarzy w IV Sympozjum p.n. „Transplantacja Szpiku 
Kostnego u Dzieci” w kwocie 14.803,00 zł. 

12. Opłacono roczną składkę z tytułu członkowstwa personelu medycznego OTSK w European 
Blood and Bone Marrow Transplantation Group w wysokości 900,00 EUR. 

 
 
 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane na listę przedsiębiorców 
w KRS. 
W omawianym okresie uzyskano przychody w kwocie 151.417,74 PLN, w tym : 
Darowizny – 66.150,50 PLN 
1% podatku dochodowego osób fizycznych - 61.130,86 PLN 

Przychody finansowe  - 23.896,38 PLN 
 



 

Koszty poniesione w roku 2007 wynosiły 540.630,74 PLN w tym : 
Koszty statutowe – 532.822,88 PLN 

Koszty administracyjne – 7.184,68 PLN 
Koszty finansowe  - 623,18 PLN 

Stowarzyszenie nie zatrudniało w roku 2007 pracowników oraz zleceniobiorców. 
W omawianym  okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu jakakolwiek 
kontrola . 
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych ulokowanych w PKO B.P. na dzień 
31.12.2007 r. wynosił :  
                                      59.253,58  PLN ; 

                                        2.493,19 EURO ; 
                                                 3,75 USD . 

Stowarzyszenie posiadało jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych PKO/Credit Suisse 
o łącznej wartości 1.451.926,57 PLN  wg wyceny na dzień 31.12.2007 r.  

 
Poznań , dnia 25 marca 2008 r.  

 
 

 
                

 

 

 


