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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dawstwa 
Szpiku za 2011 rok. 
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, 
poz. 529. 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku 
Siedziba i adres: 54-424 Wrocław , ul. Muchoborska 18 

 
Numer KRS- 0000202597:  
REGON- 930708503:  
NIP 8961002145 
Data nadania OPP 02.04.2004 
 
Dane dotyczące członków Zarządu w : 
- Andrzej Lange  
- Stanisław Hoffmann; 
- Jolanta Bocheńska;  
- Mariola Sędzimirska; 
- Małgorzata Polak; 
- Maciej Stanik; 
 
 
Komisja rewizyjna w składzie : 

- Danuta Sosnowska; 
- Halina Kosatka 
- Wojciech Dubis; 
- Katarzyna Kościńska 

 -Dorota Dłubek; 
 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych:  

 
72,40,Z, – działalność związana z bazami danych  
74,84,A, - działalność związana z organizacją targów i wystaw  
80,42,B, - kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie 
sklasyfikowane 
85,14,D, - pozostała działalność  związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie 
sklasyfikowana  
85,11,Z, -  szpitalnictwo 
85,12,Z, - praktyka lekarska  
85,14,C, - działalność pielęgniarek i położnych  
71,40,Z, -  wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku 
osobistego i domowego 
71,33,Z, - wynajem maszyn i urządzeń biurowych  
73,10,F, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji  
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1. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia : 

Zgodnie ze statutem  Stowarzyszenia  podstawowym celem jest : 
- działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i 

rozwoju dawstwa szpiku kostnego. 
- wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich dobra,  
- wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników laboratoriów i 

średniego personelu medycznego 
- podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa. 

 
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

- wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa  
- wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej   
- prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów Stowarzyszenia  
- wspieranie dawstwa szpiku, aktywizowanie działań społeczeństwa i administracji 

państwowej  
-  wspieranie działalności organizacyjnej i inwestycyjnej DCTKzKBDSz poprzez zakupy w 

leki, aparaturę oraz niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały 
 
Działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia 
wynikające z ustawy o o.p.p. 
 
Liczba członków w latach 2008-2011  
Obecna liczba Członków Stowarzyszenia 44 osoby  

 

 
 

  



str. 4 

 

 

 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Stowarzyszenia o 
skutkach finansowych 
 
3.1 Stowarzyszenie  miało na celu współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie miało 
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania 
przedsięwzięcia. Dotyczyło to :  
 
 
Data           przeznaczenie      temat      miejsce  

16.03.2011 dla 
pracowników 
ochrony zdrowia  

Konferencja „Postępy 
technologiczne w diagnostyce 
cytometrycznej i cytogenetycznej 
chorób nowotworowych krwi” 

Wrocław 

20.04.2011 dla 
pracowników 
ochrony zdrowia  

„ Badanie mikromacierzy i 
porównawczej hybrydyzacji 
genomowej  w określeniu 
uwarunkowania genetycznego i 
racjonalności leczenia w 
chłoniakach ze szczególnym 
uwzględnieniem szpiczaka 
mnogiego.” 

Wrocław 

26.05.2011 dla 
pracowników 
ochrony zdrowia  

Szkolenie „Obrazy diagnostyczne 
w Szpiczaku mnogim” 

Wrocław 

18-20.11.2011 
dla 
społeczeństwa  

Parada Jeździecka- akcja 
promująca dawstwo szpiku Łódź 
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Działalność rekrutacyjna Dawców Szpiku  

 

L.p. Data akcji Miejsce rekrutacji 

Liczba 
zrekrutowanych 
dawców 

1 07.02.2011 IBM Wrocław 20 

2 22.02.2011 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 18 

3 09.03.2011 KHDK Pijafka 39 

4 24.03.2011 Microsoft Sp. z o.o.  5 

5 26.03.2011 Galeria Piastów w Legnicy  8 

6 02.04.2011 Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu 34 

7 07.04.2011 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy 79 

8 24.05.2011 KHDK Pijafka 32 

  31.05.2011 
Centrum Kształcenia Wojsk Inżynieryjnych i 
Technicznych, Wrocław 22 

9 04.06.2011 Biała Sobota  - Legnica 10 

10 07.06.2011 Wyższa Szkoła Oficerska, Wrocław 47 

11 06.08.2011 
Ratuj Życie we współpracy z Lions Culb Pałac 
Krasków Wrocław 28 

12 10.10.2011 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jeleniej 
Górze 0 

13 18.10.2011 PKP Energetyka 20 

14   I LO im. Julisza Słowackiego, Oleśnica 0 

15 27.10.2011 Wyższa Szkoła Oficerska Wrocław 15 

16 23.11.2011 Akademia Ekonomiczna Wampiriada 45 

17 08.12.2011  
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 13 

18 12.12.2011 
Zespół Przedszpkolno-Szkolny, ul. Sołtysowicka 34, 
Wrocław 29 

19 13.12.2011 Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 71 

   
535 

    

 

W sumie w Poradni oraz podczas akcji wyjazdowych w 2011 roku zrekrutowano   
1 532 dawców szpiku. 
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Również w tym zakresie w dniach 18-20 listopada SKJ Siwek współorganizowało w 
łódzkiej hali Atlas Arena Parada Jeździecką, podczas której zaprezentowane były 
różne formy tej dyscypliny sportu związane z jeździectwem . W zawodach i 
pokazach wystąpiło ok. 160 koni.  To przede wszystkim impreza pokazowa i 

informacyjna dla dawców szpiku  Zaprezentowaliśmy szerokiej publiczności praktycznie 
cały przekrój sportowych dyscyplin związanych z uprawianiem jeździectwa oraz 
przedstawiono prezentację multimedialną na temat dawstwa szpiku  . Jedną z atrakcji 
tegorocznej imprezy ma był pokaz przygotowany przez Jeana Francoisa Pignona, 
nazywanego „wielkim magiem naturalnych kontaktów z końmi”. Widzowie obejrzeli pokaz 
ujeżdżenia w wykonaniu Adelinde Cornelissen, która w tej dyscyplinie jest liderką 
rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W programie znalazły się też 
m.in. nieoficjalne międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody (z próbą bicia 
rekordu skoku na wysokość), mecze horseballa (koszykówki na koniach), wyścigi kuców, 
ujeżdżenie, powożenie zaprzęgami, a także liczne pokazy z udziałem m.in. ukraińskich 
Kozaków. Celem tej imprezy było nie tylko popularyzacja sportu jeździeckiego ale 
również informacje i zachęcanie społeczeństwa do dawstwa szpiku  
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Stowarzyszenie czynnie wspiera działalność DCTK poprzez działalność 
marketingową dotyczy to udziału DCTKzKBDSz w rankingach :  
 

miejsce  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ogólnopolskie  12 10 9 10 13 6 7 

w województwie  7 6 7 6 12 5 13 

Newsweek     2     
  Perły Medycyny     wyróżnienie  3 wyróżnienie  

   
 

 
 
 
Dzięki wsparciu finansowemu oraz sprzętowego Stowarzyszenie czynnie 
uczestniczy w rozwoju Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z 
Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Nie tylko w rankingach szpitali ale również w 
uzyskaniu akredytacji  
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Przychody i  koszty w latach 2008-2011 
 

 
 

 
 
W roku 2011 przychody z działalności wynosiły 155772,01 zł i są wyższe niż w latach 
poprzednich  
 
Przychód 1 % w roku 2011 - 49352,88 zł  
 
Odpis 1 % w latach 2008-2011 

 
 



str. 10 

 

Koszty  

Koszty 171 475,28zł 
Koszty amortyzacji wyniosło  54 268,66 zł. – stanowią  1/3  kosztów poniesionych 
ogółem  
 

 Rok  koszty 

2009 205 321,75 

2010 132 428,94 

2011 171475,28 

 
 

 
 



str. 11 

 

 

 
W zakresie działalności Statutowej: . 

 Stowarzyszenie  w roku sprawozdawczym 2011 nie zawierała umów z podmiotami, 
o których mowa w § 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia 

 Stowarzyszenie opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu członków  . 

 Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników  

 Stowarzyszenie  składa następujące deklaracje podatkowe do dnia 31 marca br, 
deklaracje CIT- 8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ,oraz co 
miesiąc VAT-7 z tytułu podatku od towarów i usług. 

 W dniu 15.03.20110 odbyło się Walne Zebranie Członków 

 Stowarzyszenie poniosło koszt  kapitału zakładowego utworzenia Spółki  z o.o. 
Cells Therapy - w wysokości 50 000 zł i obsługi notarialnej  

 Stowarzyszenie dzierżawi sprzęt laboratoryjny ( VITROS) 

 Stowarzyszenie zakupiło sprzęt i meble do pracowni genetycznej   

 Stowarzyszenie dzierżawi samochód Toyotę Corollę  

 Stowarzyszenie płaci czynsz dzierżawny dla DCTK 

 Stowarzyszenie ponosi  koszty obsługi księgowej firmy Storno –Wrocław , ul. 
Jęczmienna 10 

 Stowarzyszenie ponosi koszty ogłoszeń w prasie ( odpis 1 %)  

 Stowarzyszenie ponosi koszty oprogramowanie Emdis  

 Stowarzyszenie zorganizowało dla członków spotkanie podsumowujące działalność 
Stowarzyszenia  2011 

 W Stowarzyszeniu w roku sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole   
 
Zarząd :  
 
Prof. dr hab. Andrzej Lange – Prezes Zarządu                     
Dr n. med. Stanisław Hoffmann – Wiceprezes Zarządu        
Dr n. med. Mariola Sędzimirska - Sekretarz Zarządu            
Mgr Jolanta Bocheńska - Skarbnik Zarządu               
Mgr inż. Maciej Stanik - członek Zarządu                                       
 
  
 
Sporządziła  
mgr Barbara Szymczak  
Dyrektor Biura  


