
STOWARZYSZENIE   NA  RZECZ    ROZWOJU  DAWSTWA   SZPIKU

UL. MUCHOBORSKA 18, WROCŁAW 54-424,
FAX : (71)  362 15 12,    TEL.:  (71) 792 30 27

Sprawozdanie z działalności jednostki 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku za 2006 rok.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku (zwane dalej "Stowarzyszeniem ") ma swoją 
siedzibę we 54-424 Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 18.

Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym ul. Grabiszyńska 269 we Wrocławiu, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000202597, Regon 930708503, NIP 8961002145
 
Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia  na zewnątrz jest Zarząd Stowarzyszenia
Oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu 
Stowarzyszenia łącznie prezes z sekretarzem lub prezes ze skarbnikiem, innych dwóch członków 
zarządu na podstawie upoważnienia zarządu lub prezesa. 
W skład  Zarządu wchodzą: 

Andrzej Lange Pesel   42050701852  - prezes ,
Stanisław Hoffmann Pesel 49110903818 - wiceprezes 
Mariola Sędzimirska Pesel 57042102289 - sekretarz
Krzysztof Suchnicki Pesel 62111001194 - skarbnik 
Cezary Juda Pesel 64040214618 - członek 
Marian Gryboś Pesel 46082503934 - członek 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 
1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji 

i rozwoju dawstwa szpiku kostnego. Istotną częścią działalności Stowarzyszenia jest wspieranie 
naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich dobra, ponadto wspieranie działań 
profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników laboratoriów i średniego personelu 
medycznego. Stowarzyszenie będzie współdziałało z innymi organizacjami społecznymi mającymi 
za zadanie podnoszenie kultury zdrowotnej społeczeństwa.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa w tym zakresie 
- działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej w powyższym zakresie
- polepszenie zaopatrzenia placówek ochrony zdrowia w leki, aparaturę oraz niezbędny sprzęt, 

urządzenia i materiały 
- prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów Stowarzyszenia 
- wspieranie dawstwa szpiku, aktywizowanie działań społeczeństwa i administracji państwowej 

w tym zakresie
- wspieranie działalności organizacyjnej i inwestycyjnej Dolnośląskiego Centrum Transplantacji 

Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
- działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające 

z ustawy o o.p.p.
3. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami troski o 

człowieka.
4. Stowarzyszenie współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

społecznymi krajowymi i zagranicznymi jak też osobami fizycznymi w zakresie objętym 
działalnością Stowarzyszenia.
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Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym 
2006należy zaliczyć:

1. W zakresie działalności statutowej:
 Prowadzenie działalności popularyzatorskiej  wśród chorych i ogółu społeczeństwa – 

wydawanie informatorów i przewodników dla chorych, wydawanie informatorów dla 
ochotniczych dawców szpiku. Organizowanie spotkań ze społeczeństwem 

 Wydano broszury i informatory dla pacjentów potencjalnych dawców szpiku w liczbie 542 
Kwota wydatkowana 2660 zł.

 Ponadto Stowarzyszenie zakupiło książki o tematyce transplantacyjnej dla członków 
i pracowników DCTK  pt. Standarization of Donor Recipient Matching in Transplantation 
w kwocie  7195,33 zł 

2. W ramach działalności ogólnospołecznej - akcje: 
 Otwarte Dni Onkologiczne  udzielono 41 porad i wykonano 45 wysokospecjalistycznych 

badań, w trybie pilnym przyjęto 5 pacjentów do poradni chemioterapii i hematologicznej. 
 Wampiriada - Przeprowadzone zostały ankiety przez przedstawiciela KBDSz wśród 

potencjalnych dawców szpiku oraz rozdawane ulotki z informacjami dotyczącymi 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku 2006 łącznie 568 osób zadeklarowało 
oddanie próbek krwi na DNA Szpiku ,  a do 29 .03. 2007 – zarejestrowano 132 dawców 
szpiku.

 Badania przesiewowe zgłosiło się 356 Dolnoślązaków   udzielono w trybie pilnym 19 
porad i w trybie stabilnym 111 porad  wykonano 736 wysokospecjalistycznych badań, 

       W związku z akcjami Stowarzyszenie poniosło koszty na:
Odczynniki – 8806,74 zł 
Sprzęt jednorazowego użytku – 512,18
Wynajem powierzchni –1800 zł 
Informatory, broszury- 2660 zł 
Korespondencja –800zł 
Amortyzacja sprzętu – 600 zł 
Koszty osobowe 6000 zł 
Ogółem 21178,92 zł 

 Biała Niedziela w Bierutowie 10.09..2006  pozyskano 10 nowych dawców 
 Poradnia nowotworów krwi, udzielono 83 porad i wykonano 249 wysokospecjalistycznych 

badań, 
 15 września - Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach – spotkanie informacyjne
 12 października 2006 -  Obchody Dnia Dawcy Szpiku, 20 uczestników z DCTK z 

KBDSz – koszt: 2000zł za żywienie i 1000 zł za przejazd do Warszawy
 Wigilia w grudniu 2006 uczestniczyło 70 członków i zaproszonych gości w kwocie 5103 

zł 

1. Współorganizowanie konferencji, szkoleń,  warsztatów, imprez 
w dniach 08-10 lutego 2006r. w Dolnośląskim Inkubatorze Naukowo – Technologicznym przy 
ul. Muchoborskiej 18 we Wrocławiu oraz w budynku Dom Jana Pawła II przy ulicy Św. Idziego 
2 we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Immunogenetyka w hematologii i transplantacji 
komórek macierzystych”., koszt współuczestnictwa wynosił 17 400 zł 
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W zakresie działalności Statutowej: 

W 2006 roku odbyły się .4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu członków.

Stowarzyszenie zatrudnia Firmę Biegłego rewidenta  Rego Sp z o.o.koszt obsługi 500 + 22%VAT 
z tytułu umowy o dzieło.

Stowarzyszenie otwarło lokaty 4 bankowe w Kredyt Banku III O/ Wrocław  na kwotę 90 000 zł. 

Stowarzyszenie  nie nabywała w roku 2006 akcji, obligacji, nieruchomości ani nie wpłaciła na ten 
cel żadnych zaliczek.

Nabyte środki trwałe dotyczą:
Komputer Dell C600  500,00
Monitor SONY CPD-E220E  125,00
Komputer Compaq Deskpro  100,00
Spirometr MicroLab  6452,10
W sumie wartość środków trwałych i wyposażenia wynosi  około  667 853 ,14 zł 

Stowarzyszenie  składa następujące deklaracje podatkowe: VAT –7 , CIT-8
W 2006 r. w Stowarzyszeniu  nie były przeprowadzane kontrole.
Bilans za 2006 r. został konsultowany przez biegłego rewidenta 
Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia  na posiedzeniu w dniu 
10 .10.2006 r. 

Sporządziła : Barbara Szymczak 

Zarząd Stowarzyszenia :

Prof. dr hab. Andrzej Lange  - prezes 

Wrocław , dnia 30/03/2007r                              
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