
Protokół  z  Zebrania Zarządu Głównego STS  

  w dniu 28 października 2017r , które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w 
Instytucie Kardiologii przy ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie 

W zebraniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego , członkowie Zarządów Kół i 

Komisji Rewizyjnej w liczbie 12 osób zgodnie z załączoną listą obecności.  

Zgodnie z zawiadomieniem Program zebrania dotyczył zagadnień: 

· Odpowiedzialność Zarządu Głównego wobec Stowarzyszenia i podmiotów 
zewnętrznych. 

· Sprawozdawczość Zarządów Kół wobec Zarządu Głównego i Członków 
Stowarzyszenia 

· Zasady pozyskiwania środków finansowych dla OPP 
· Działalność Kół na rzecz swoich Członków 

 Zebranie prowadził osobiście Prezes Zarządu Głównego Jarosław Cyrynger a 

protokołowała Sekretarz ZG Maria Tabaczyńska. 

Porządek  zebrania był następujący: 
· Powitanie, przedstawienie programu Zebrania.  
· Wnioski o wprowadzenie tematów nie ujętych w programie. 
· Zatwierdzenie programu. 
· Realizacja programu 

Prezes po powitaniu zebranych przedstawił program zebrania uzasadniając potrzebę 
omówienia przedstawionych zagadnień, szczególnie w zakresie dotowania działalności 
Kół Stowarzyszenia,  finansowania działalności i sprawozdawczości z realizacji 
działalności Kół na corocznych Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.  

Przedstawione w Programie zagadnienia w wyniku kolejnych skarg uzupełniono o 
ocenę zachowań i nagannej działalności Pani Anny Julewicz  członka Koła Warszawa  
STS. 

Omawiając  w oparciu o obowiązujący Statut STS zadania, obowiązki i 
odpowiedzialność Zarządu Głównego i Zarządów Kół stwierdzono iż sprawozdawczość 
oraz  komunikacja między tymi organami, a w tym przekazywanie informacji  
dotyczących finansowania działalności  są  zbyt ogólnikowe i niewystarczające  
szczególnie gdy kwoty dotacji są znaczne . 

Szczegółowo omówiono przypadek wpłaty na konto Koła Warszawa kwoty 
kilkudziesięciu tysięcy zł przez Pana Grzegorza Chrabkowskiego w 2015r.  O fakcie tym 
nie został poinformowany Zarząd Główny, co spowodowało, że Członkowie Zarządu 
Głównego  byli zaskoczeni  informacją i  komentarzami na ten temat pochodzącymi  
spoza  Stowarzyszenia. Wyjaśnienia w tej sprawie . potwierdzone dokumentami 
przedstawiła Pani Hanna Jesionowska . 

Reasumując  zagadnienie  stwierdzono  iż należy zdyscyplinować Zarządy Kół 
szczególnie w zakresie rejestrowania dotacji, finansowania działalności i 
sprawozdawczości z działalności a  tym samym  większej transparentności działań. 
Koła Stowarzyszenia  muszą  rokrocznie składać  sprawozdania z działalności w tym 
również finansowe.  



W następnym punkcie omówiono szczegółowo informacje o nagannym zachowaniu i 
działaniach Pani Anny Julewicz.  Pani Grażyna Jerzak-Wodzyńska  przedstawiła 
naganne zachowania i działania Pani Anny Julewicz na terenie Kliniki w Instytucie 
Kardiologii w Aninie. Rozsiewanie przez nią  szkodliwych informacji , nie respektowanie 
poleceń Kierownictwa i personelu medycznego Kliniki, w wyniku czego zamiast 
pozytywnego negatywny  jej wpływ na  odczucia pacjentów Kliniki.  Z Panią Anną 
Julewicz  niejednokrotnie rozmawiano na ten temat, tak jak koledzy i władze 
Stowarzyszenia tak również Kierownictwo Kliniki co nie przyniosło żadnego skutku w jej 
zachowaniu.  Po dyskusji postawiono wniosek powołując się na  §16 pkt.4 Statutu STS 
o wykluczenie Pani Anny Julewicz  ze Stowarzyszenia.  Wniosek  w postaci uchwały  
poddano  głosowaniu.  W głosowaniu brało udział 12 osób, 11 było za wykluczeniem, 1 
osoba wstrzymała się od głosu, przeciwnych nie było, 

W kolejnym punkcie programu ponowiono apel do Prezesów Zarządów Kół by po 
weryfikacji  członków  Stowarzyszenia  w Kołach  propagowali  potrzebę wyposażenia 
członków Stowarzyszenia w jednolite ustanowione i opublikowane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Legitymacje członkowskie.  Posiadanie takiej legitymacji 
oprócz dowodu przynależności do Stowarzyszenia ma służyć pomocą dla osób po 
przeszczepach w różnych zdarzeniach losowych. 

Zobowiązano władze Kół do zintensyfikowania działań w celu zachęcenia członków do 
wspólnego działania oraz  identyfikowania się ze Stowarzyszeniem podczas swojego 
uczestnictwa  w różnych imprezach. W tym również do przesyłania czy zamieszczania 
na stronie  WWW Stowarzyszenia zdjęć czy sprawozdań , notek o działaniach. 

Zobowiązano władze Kół do informowania członków  Stowarzyszenia  o wszystkich 
organizowanych  czy dedykowanych  imprezach, spotkaniach , wykładach  , pokazach 
itp. za pośrednictwem drogi mailowej. 

Zawnioskowano  o wyłonienie z grona Stowarzyszenia po 3 osoby z Kół STS ( 
członków o najdłuższym stażu po przeszczepie) do Komitetu Honorowego  obchodów 
XXX –lecia STS. 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o przekazaniu przez Koła 20% swojego przychodu z 
„1%podatku” na rzecz ZG STS. 

Termin następnego  Zebrania ZG STS uzgodniono  na styczeń 2018r. 

Na tym Zebranie zakończono i podpisano. 
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