
Protokół 

z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, 

które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, 

w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 

 

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. 

 

 Zebranie otworzyła Joanna Chuderska, Prezes Zarządu Sarko Stowarzyszenia.         

Powitała zebranych i poinformowała, że Walne Zebranie zostało zwołane na 

podstawie § 23 pkt. 3 statutu Sarko Stowarzyszenia.  

 Dalej przystąpiono do wyboru Przewodniczącego, a w dalszej części sekretarza 

Zebrania. W toku dyskusji wybrano na Przewodniczącego Danutę Wojtowicz i na 

sekretarza Renatę Szudera. Wybrane osoby zajęły miejsce przy stole prezydialnym.   

 Przewodnicząca podziękowała za powierzoną funkcję i dalej przystąpiono do 

odczytania porządku obrad:  

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania, 

5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 

6. Przyjęcie regulaminu Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 

2010. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zarządu za rok 2010 i udzielenie absolutorium Zarządowi. 

11. Przedstawienie Regulaminu Zarządu Sarko Stowarzyszenia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Sakro 

Stowarzyszenia. 

13. Przedstawienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 



15. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2011. 

16. Dyskusja nad pkt. 15 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko 

Stowarzyszenia na rok 2011. 

18. Wolne wnioski i zakończenie.    

 Porządek obrad przyjęto w przedstawionej formie.  

 W pkt. 4 porządku obrad na wniosek Przewodniczącej, Sekretarz Zebrania 

przedstawiła treść regulaminu Walnego Zebrania. Zgromadzeni nie wnieśli uwag 

do przedstawionej treści przedmiotowego regulaminu i treść Regulaminu Walnego 

Zebrania podano pod głosowanie.   

 Sekretarz zebrania odczytała treść stosownej uchwały. 

 

Uchwała Nr 1 

Walne Zgromadzenie zatwierdza treść regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 Zgromadzeni przyjęli uchwałę jednością głosów.  

 

 W dalszej części Zebrania przystąpiono do wyborów Komisji mandatowo – 

skrutacyjnej.  

 Z podanych z sali kandydatur do Komisji mandatowo – skrutacyjnej wybrano 

Monikę Pruś i Barbarę Świstak. Kandydatki przyjęły proponowane im funkcje.  

 Dalej przystąpiono do pkt. 6 - przedstawienia regulaminu Komisji mandatowo – 

skrutacyjnej  

 Sekretarz zebrania przedstawiła treść regulaminu Komisji mandatowo- 

skrutacyjnej. Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionego Regulaminu. Na 

wniosek Przewodniczącej treść regulaminu poddano pod głosowanie  

 

Uchwała nr 2 

Walne Zgromadzenia zatwierdza regulamin Komisji mandatowo- skrutacyjnej.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 Komisja otrzymała regulamin i przystąpiła do realizacji powierzonych im 

obowiązków.  



 W pkt. 7 porządku obrad „Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010” - 

temat przedstawiła Joanna Chuderska, Prezes Zarządu.  – załącznik nr 2  

 Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.  

 Następnie Komisja mandatowo - skrutacyjna przedstawiła protokołu z jej 

posiedzenia. Protokół odczytała Monika Pruś  

 Komisja mandatowo – skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:  

Monika Pruś  – przewodnicząca  

Barbara Świstak  – członek   

 Komisja stwierdza, że na Walnym Zebraniu obecnych jest 11 członków Sarko 

Stowarzyszenia, w związku z tym Walne Zebranie odbywa się w pierwszym 

terminie i władne jest do podejmowania uchwał.  

 Następnie Sekretarz zebrania odczytała treść uchwały nr 3  

 

Uchwała nr 3 

Walne Zebrania zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

 Pkt. 9 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010 – omówiła Renat Gola  – 

załącznik nr 3  

 Sekretarz Zebrania odczytała treść uchwały nr 4.  

 

Uchwała Nr 4 

Walne Zebranie zatwierdza zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 

2010 i udziela absolutorium Zarządowi. 

Walne Zebranie przyjęło uchwałę jednogłośnie.  

 

 Następnie przystąpiono do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Sarko 

Stowarzyszenia.  

 Na wniosek Przewodniczącej, Sekretarz Zebrania przedstawiła treść Regulaminu 

Zarządu. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionego Regulaminu Zarządu.  

 

Uchwała Nr 5 

Walne Zebranie zatwierdza Regulaminu Zarządu Sakro Stowarzyszenia 



Zgromadzeni członkowie przyjęli uchwałę jednogłośnie.  

 

 W pkt. 13 Sekretarz zebrania przedstawiła treść Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

Z sali nie zgłoszono uwag do przedstawione treści Regulaminu.  

 Następnie Renata Szudera odczytała treść stosowanej uchwały. 

 

Uchwała Nr 6 

Walne Zebranie Zatwierdza regulamin Komisji Rewizyjnej Sarko Stowarzyszenia  

Walne Zebranie uchwałę przyjęto jednością głosów.  

 

 W pkt. 15 „ Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2011” – głos zabrała Joanna 

Chuderska i przedstawiła proponowane zadania dla Stowarzyszenia na rok 2011. 

Po zakończeniu wystąpienia zaprosiła zebranych do dyskusji nad przedstawionym 

tematem.  

 W toku dyskusji przyjęto następujący plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 

2011 

 

Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2011 

 

1. Podjęcie działań w celu zorganizowania i promocji Konferencji Wiedzy o 

Sarkoidozie, której termin zostanie określony na Walnym Zebraniu za rok 

2011r. 

2. Integracja środowiska osób chorych i związanych z sarkoidozą, poprzez 

organizację zjazdu ogólnopolskiego w drugiej połowie 2011 roku.  

3. Wybór osób zainteresowanych pracą na rzecz Stowarzyszenia i realizowaniem 

jej zadań statutowych.  

4. Przygotowanie listu intencyjnego do lekarzy w kwestii wsparcia 

merytorycznego  Stowarzyszenia Sarkopacjentów dotyczącego sarkoidozy, 

jako choroby wielonarządowej, jej objawów, diagnostyki i sposobów leczenia. 

5. Przygotowanie listu intencyjnego w kwestii wsparcia finansowego Sarko 

Stowarzyszenia, 

6. Nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi instytucjami wspierającymi 

pacjentów. 



 Wniosek poddano pod głosowanie.  

 

Uchwała Nr 7 

Walne gromadzenie zatwierdza „Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na 2011 rok”  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

 Pkt. 18  Wolne wnioski i zakończanie.  

 W tym punkcie Joanna Chuderska - Prezes Zarządu, poinformowała zebranych o 

wysokości składek członkowskich na rzecz Sarko Stowarzyszenia, uchwalonych 

przez Zarząd oraz terminach ich wpłat. Wysokość składki została ustalona na sumę 

5, - zł miesięcznie, a wpłat należy dokonywać na konto stowarzyszenia, w dwóch 

ratach, w terminie do 30.06. br. i 31.12.br. Szczegółowe informacje na ten temat 

zostaną podane na stronie internetowej stowarzyszenia.  

 Dalej poruszono temat utworzenia listy leków zażywanych przez chorych na 

sarkoidozę i listy lekarzy specjalistów, którzy zechcieliby współpracować ze 

Stowarzyszeniem. Osoby, które podjęły się koordynacji tych tematów to:  

 Renata Gola – tworzenie listy leków  

 Katarzyna Janiszewska – nawiązywania kontaktów z lekarzami.  

 Podjęto również temat terminu zorganizowania kolejnego Ogólnopolskiego Zjazdu 

środowiska związanego z sarkoidozą. W toku dyskusji ustalono termin 23 – 

25.09.2011r.  

 

Na tym Zebranie zakończono. Przewodnicząca Danuta Wojtowicz podziękowała 

wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.  

 

 

 


