
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci  
za 2014 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.60-465 Poznań , ul. Konatkowskiej 41 A 
 Sekretarz – Patrycja Danielewska, zam. 62-070 Zakrzewo, ul. Niezłomnych 34 
 Skarbnik – Magdalena Wleklak-Pawlicka – zam. 62-081 Przeźmierowo, ul. Leśna 24 

 
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 i materiałów,  

2. finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Szpitala Klinicznego im. K. 
Jonschera  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, możliwościach 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 2014 Stowarzyszenie podejmowało niżej opisane działania zmierzające do realizacji celów 
statutowych : 

  
   1). Przekazano Szpitalowi Klinicznemu im. K. Jonschera w Poznaniu 7 pomp infuzyjnych firmy  
Braun dla Oddziału Transplantacji Szpiku  o łącznej wartości: 34.624,80 zł. oraz meble dla 
Oddziału II i III o wartości: 2.639,40 zł. 



3)  Przekazano Uniwersytetowi Medycznemu  w Poznaniu darowiznę pieniężną w wysokości 
10.000,00 zł. na potrzeby Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. 
 
4) Przekazano Szpitalowi Klinicznemu im. K. Jonschera darowizny pieniężne w kwocie łącznej 
41.362,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie chemioterapii i badań genetycznych trójki 
pacjentów oraz 2.239,98 zł z przeznaczeniem na zakup  8 szt. foteli biurowych dla Oddziału 
Transplantacji Szpiku. 
 
5) Przekazano rodzicom dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku Kostnego zapomogi na 
zakup leków i pokrycie kosztów dojazdu do szpitala  kwotę w wysokości: 43.239,13 zł. 
 
9) Opłacono składki członkowskie lekarzy Kliniki OHTP w europejskim stowarzyszeniu EMBT w 
kwocie: 4.145,31 zł. 
 
10) Sfinansowano koszty nauki języka angielskiego pracownika OTSK, pokryto koszty transportu 
mebli zakupionych dla Oddziału III oraz zapłacono za badanie antygenów pacjenta. Łącznie zapłata 
za wykupione usługi wyniosła 2.580,00 zł. 
 
11) Opłacono koszty pobytu w przyszpitalnym hostelu rodziców dzieci leczonych w OTSK w 
wysokości 28.085,40 zł. 
 
12) Zakupiono maty wejściowe do OTSK oraz nagrody książkowe dla laureatów konkursu w 
ramach studenckiej konferencji naukowej w wysokości: 1.580,28 zł.  

 
 
 

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

 
W omawianym okresie uzyskano przychody w kwocie 213.906,63 zł., w tym : 

 darowizny – 124.729,21 zł. 

 składki członkowskie – 260,00 zł. 
-    1% podatku dochodowego osób fizycznych – 87.790,87 zł. 

 przychody finansowe – 756,60 zł. 
      -    pozostałe przychody operacyjne – 369,95 zł. 
Koszty poniesione w roku 2014 wynosiły 269.599,53 zł. w tym : 

      - koszty statutowe –  175.893,57 zł. 
      - koszty administracyjne – 92.809,56 zł.(w tym: ogłoszenia prasowe – 48.978,30 zł) 

  
      

Stowarzyszenie nie zatrudniało w roku 2014 pracowników ani zleceniobiorców. Sprawy księgowe 
prowadzi firma zewnętrzna. 

 
 

W omawianym  okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu jakakolwiek 
kontrola . 



Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w PKO B.P. na dzień 31.12.2014 r. wynosił : 
97.769,97 zł. 
Stowarzyszenie posiada jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych PKO/Credit Suisse o 
łącznej wartości 610.838,34 zł.  wg wyceny na dzień 31.12.2014 r.                                            
 

Poznań, dnia 25 marca  2015 r. 
   

 
 

             
 

            
 

 

 

 


