
Sprawozdanie Zarządu 

 

Obecny rok sprawozdawczy był kolejnym rokiem, który zdominował Koronawirus. Sytuacja 

epidemiologiczna z tym związana ograniczyła nasze działania, czego przykładem jest 

tegoroczna forma Walnego Zebrania tj. forma elektroniczna. 

Mimo tego, zadania zawarte w planie pracy na ten rok były realizowane i tak: 

 

Integracja: 

W lutym 2020r. miało miejsce spotkanie integracyjne Sarkopacjentów we Wrocławiu. 

Z uwagi na pandemię koronawirusa do dnia dzisiejszego nie odbywały się inne oficjalne 

spotkania. 

 

Spotkania online: 

Od ponad roku z częstotliwością raz na tydzień/dwa tygodnie (w sobotę lub niedzielę) 

organizowane są spotkania on-line. Początkowo za pomocą komunikatora Skype, później za 

pomocą Facebook Messengera. 

 

Konferencja: 

W dniu 4 listopada 2020 Sarkopacjenci uczestniczyli w konferencji naukowej:  

„Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc. Co nowego w 2020 roku?" Z uwagi na 

pandemię koronawirusa konferencja odbywała się w formule online. 

 

Sprawy członkowskie: 

1) Zarząd zdecydował o podniesieniu, od miesiąca lutego 2020r. składki członkowskiej 

z 5,- zł na 10,- zł, o czym poinformowano zainteresowanych. Powodem takiej decyzji 

były koszty związane z obsługą księgową. 

2) Jeden z członków Stowarzyszenia ufundował za kwotę 119,89 zł domenę i hosting 

sarkoidoza.cba.pl wraz z przypisanym do niej certyfikatem SSL na kolejne 12 miesięcy. 

3) Przedłużoną umowę z Centrum Organizacji Pozarządowych na rok 2021, w związku 

z wygaśnięciem poprzedniej. 

4) Powołano zespół ds. analizy funduszy, które mogły by być pozyskane na działalność 

statutową Stowarzyszenia. 

5) Z tytułu 1% podatku na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 5 363,50 zł. 



6) Zarząd zaciągnął pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych w kwocie 

1 066,30 zł (10% przychodów z roku 2019), która została ostatecznie umorzona. 

7) W lutym 2021r. zmarła nasza koleżanka Anuta, która przegrała walkę z nowotworem. 

 

Sprawozdawczość: 

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020 są zamieszczone do wglądu na stronie 

internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce " Sprawozdawczość". 

2) Złożono sprawozdanie OPP do Narodowego Instytutu Wolności. 

3) Złożono sprawozdanie SOF-1 do GUS. 

 

 

Katowice , dnia 12.06.2021r. 

  

          Za Zarząd 

 


