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PROTOKÓŁ 
 

Porządek dzienny zebrania 

1. Otwarcie zebrania 
2. Proponowane tematy 
3. Omówienie sytuacji finansowej STS 
4. Dyskusja nad tematami 
5. Zatwierdzenie tematów 
6. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia.  

Zebrani podpisali wyłożoną listę obecności .  W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu 
Głównego STS i 1 członek Komisji Rewizyjnej.  Lista obecności w załączeniu. 

Zebranych powitał i następnie Zebraniu przewodniczył  Prezes Zarządu  Jarosław Cyrynger. 

Protokołowała   Maria Tabaczyńska. 

Ad 1   Zebrani zatwierdzili plan zebrania. 

Ad.2  Proponowane do realizacji tematy  
 

1. Propozycja uczestnictwa w biegu Niepodległości 11 listopada  
Utworzenie drużyny STS -   Nordic Walking  - dystans 7,5 km – dofinansowanie 
kosztów uczestnictwa  przez ZG STS - zgłoszenia do końca października . 

2. Legitymacje członkowskie STS -  przesłanie zgłoszeń wg wniosku ze strony 
internetowej  do 11 listopada 2015r. 

3. Prezes podjął rozmowy z przedstawicielami firm Biedronka i Lidl o ulgi dla członków 
STS legitymujących się Legitymacjami STS. 

4. 5 Listopada 2015r. przypada 30 rocznica pierwszego przeszczepu wykonanego przez  
prof. Zbigniewa Religę.  
Obchody XXX-lecia  pierwszego przeszczepu -  wykonanie medalu pamiątkowego 

5. Obchody 30-lecia współpracy z Wojskami Lotniczymi przy transporcie narządów – 
Uroczystość planowana jest w I Bazie Lotnictwa Transportowego – Okęcie . 
Wystąpiono do Prezydenta RP o objęcie uroczystości patronatem honorowym. 
Uroczystość organizowana będzie wspólnie z MON, przewiduje się udział około 50 
osób w tym 10 z STS. 

6. W drugim tygodniu  grudnia planowane jest zorganizowanie spotkania świąteczno-
noworocznego dla członków STS. Miejsce spotkania nie zostało wskazane.  

7. W 2016r. planowane jest uczestnictwo delegacji z STS w posiedzeniu Organizacji 
Europejskiej , która ma przedstawić propozycję organizacji w Polsce Olimpiady 
Sportowej dla osób po przeszczepie serca.  Wg propozycji Olimpiada ta przewidziana 
jest na 2018r. 



8. W lutym 2016r – obchody Dnia Chorego z tradycyjną Mszą Sw. Kościół Świętego 
Krzyża 

9. W połowie  czerwca  2016r. Spotkanie integracyjne dla członków STS i Walny Zjazd 
STS.  
Prezes sugerował, żeby spotkanie to było zorganizowane w Giżycku i  poprzedzone 
przez chętnych uczestnictwem w obozie sportowym , bądź w szkoleniu żeglarskim 
zorganizowanym  w ośrodku Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. 

10. W drugiej połowie 2016r. – możliwość organizacji obozów rehabilitacyjnych w 
ośrodkach do tego przygotowanych ( instruktorzy, pomoc medyczna). 

Ad  3   Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 
 Wg stanu na dn. 30.09.2015r. na rachunku bieżącym OPP  - ZG STS znajduje się 
kwota 18.301,33 zł.  a na depozytowym rachunku Lokata   kwota 10.009,58  zł. 
Wszystkie wypłaty z konta są  akceptowane przez dwie osoby z ZG STS – JC i MT. 

Ad 4.  Podczas dyskusji nad poszczególnymi pozycjami dotyczącymi planowanych 
przedsięwzięć najwięcej czasu poświęcono przewidywanym do realizacji obozom 
rehabilitacyjnym i szkoleniowym.  

Zaproponowano również przeprowadzenie rozpoznania w zakresie  możliwości 
wykorzystania oferty Ośrodka Sportu w SPALE jako ewentualnego miejsca na 4 dniowe 
spotkanie integracyjne i walny zjazd STS , jak również jako miejsca obozu rehabilitacyjnego. 

Propozycje miejsca wraz z kalkulacją kosztów  można zgłaszać do końca listopada. 

Pozostałe tematy zostały zaakceptowane. 

Ad 5   Wnioski , uwagi, spostrzeżenia  
1.   Ustalono by na stronie internetowej ZG STS ogłosić by chętni do uczestnictwa w 
organizowanych : 

- obozie szkoleniowym żeglarskim, 
- obozie sportowym, 
- obozie rehabilitacyjnym 

przesłali  na adres ZG STS stosowne wnioski zgłoszenia. 

2.  Zobowiązano Prezesa do zamieszczenia na stronie internetowej poprawionej i 
zatwierdzonej na Walnym Zebraniu STS z dn. 30.01.2015r wersji STATUTU  STS. 

 

Na tym zebranie zakończono i podpisano protokół. 

 

  Maria Tabaczyńska                                                                              Jarosław Cyrynger  

 
 
 
 


