Sprawozdanie z działalności
za 2013 rok

Fundacja MY Pacjenci

NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, DATA WPISU W KRAJOWYM
REJESTRZE SĄDOWYM I NUMER KRS-U WRAZ ZE STATYSTYCZNYM NUMEREM
IDENTYFIKACYJNYM W SYSTEMIE REGON, DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW
ZARZĄDU FUNDACJI (IMIĘ I NAZWISKO WEDŁUG AKTUALNEGO WPISU
W REJESTRZE SĄDOWYM I ADRES ZAMIESZKANIA) ORAZ OKREŚLENIE CELÓW
STATUTOWYCH FUNDACJI

Fundacja My Pacjenci
ul. Łabędzia 61
04-806 Warszawa

Adres do korespondencji: jak wyżej
Email: info@mypacjenci.org

Data wpisu w KRS:
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0000420212

Nr REGON:

146134960

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1. Ewa Iwona Borek – Prezes Zarządu
2. Jolanta Gruhn
3. Joanna Turkiewicz
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CELE STATUTOWE:
Fundacja ustanowiona jest w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości,
standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia, a
w szczególności:
1. Budowania świadomości społecznej na rzecz podejmowania decyzji w ochronie zdrowia
w oparciu o dowody naukowej skuteczności i efektywności procedur terapeutycznych.
2. Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie zdrowia
pochodzących z doświadczeń międzynarodowych lub lokalnych.
3. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających
polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim
poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.
4. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych polegających na optymalizacji
i racjonalizacji wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia, w sposób
zwiększający korzyści pacjentów.
5. Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami
(rządowym, samorządowym, biznesowym naukowym, pozarządowym itp.) działających na
rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia,
poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
6. Budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych,
środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową,
samorządami i mediami w celu tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu
ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji
zdrowia w Polsce.
7. Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w Polsce w procesie podejmowania
decyzji w ochronie zdrowia poprzez świadome korzystanie z praw pacjenta i praw
obywatelskich.
8. Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy jakości, standardów
i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.
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ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁ ALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.

W ROKU 2013 FUNDACJA REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
 „Prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów” opracowanie
kursu na platformę e-learningową dla lekarzy we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.
Projekt realizowany w celu budowania współpracy i komunikacji między pacjentami
i środowiskiem medycznym. W ramach współpracy Fundacji z NIL zostały przygotowane
materiały edukacyjne dla lekarzy z zakresu Praw Pacjenta oraz, na ich podstawie, kurs elearningowy dla lekarzy dostępny na stronie www.mlodylekarz.org

 „Promocja konsultacji społecznych w zakresie ochrony zdrowia” – Pacjenci decydują,
projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt ten Fundacja MY
Pacjenci realizuje w partnerstwie z Fundacją Urszuli Jaworskiej w latach 2013 i 2014.
Jego celem jest przygotowanie wybranych organizacji pacjenckich do udziału w procesie
konsultacji społecznych. Działania projektowe doprowadzą do stworzenia profesjonalnej
grupy obywateli, przygotowanej do udziału w konsultacjach społecznych z zakresu
ochrony zdrowia. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu
partycypacji w procesie podejmowania decyzji i warsztaty dotyczące konkretnych
aktualnych konsultacji społecznych. Projekt obejmuje także wsparcie merytoryczne i
prawne indywidualnych potrzeb organizacji pacjenckich z zakresu konsultacji
społecznych. Organizacje pacjenckie objęte projektem będą w stanie po jego
zakończeniu na bieżąco monitorować, analizować i komentować działania legislacyjne
i decyzyjne w obszarze ochrony zdrowia.
Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 do 31 lipca 2014 r. W projekcie
weźmie udział 20 organizacji pacjenckich. Udział w szkoleniach, warsztatach i wsparcie
ekspercie udzielane w ramach projektu są dla organizacji pacjenckich bezpłatne.
Harmonogram projektu:
1. 4 szkolenia z zakresu konsultacji społecznych (listopad 2013 - marzec 2014)
2. 2 warsztaty (marzec - maj 2014)
3. stworzenie strony internetowej projektu (październik - grudzień 2013)
4. wsparcie eksperckie konsultacji społecznych (październik 2013 - lipiec 2014)
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FUNDACJA PROWADZIŁA RÓWNIEŻ LICZNE DZIAŁANIA, KTÓRE NIE MIAŁY
WPŁYWU NA WYNIK FINANSOWY:
1. „Nasze drogie choroby” – program nadzoru społecznego nad kosztami i dostępnością
do leczenia chorób przewlekłych w Polsce. W ramach tego projektu powstały analizy
i opracowania dotyczące kosztów opieki nad otyłością, chorobami reumatycznymi oraz
badania dotyczące dopłat Pacjentów do leków i leczenia Pacjentów z cukrzycą oraz
chorobami reumatycznymi. Fundacja podejmuje starania dotyczące opublikowania tych
materiałów w czasopismach naukowych.
2. Fundacja prowadziła i prowadzi blog ekspercki (pacjenci.blogspot.com) komentujący
bieżące wydarzenia w ochronie zdrowia. Blog prowadzą pracownicy Fundacji a także
zamieszczane sa na nim wpisy Pacjentów. Publikacje bloga są zamieszczane w mediach
branżowych tj. Medexpress czy Kurier Medycyny praktycznej. Z publikacji wpisów na blogu
Fundacji korzystaja także portale znany lekarz.pl, rankinglekarzy.pl czy tacyjakja.pl. W 2013
fundacja zamieściła na blogu 50 oryginalnych wpisów. Tematyka dotyczyła dyrektywy
transgranicznej, ustawy refundacyjnej, pakietu kolejkowego oraz problemów kolejek do
specjalistów i dopłat Pacjentów do świadczeń i leków. Blog Fundacji spełnia coraz większą
opiniotwórczą rolę w zakresie ochrony zdrowia.
3. Eksperci Fundacji wspierali Porozumienie 1 czerwca i należące do porozumienia
organizacje pacjenckie w zakresie tematyki związanej z ustawą refundacyjną oraz
implementacją Dyrektywy transgranicznej. Na stronie Porozumienia były publikowane
teksty i opracowania Fundacji.
4. Fundacja brała udział w spotkaniach Dialogu dla zdrowia, gdzie zajmowała stanowisko
w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz implementacji dyrektywy transgranicznej.
Przestawiła analizę dotyczącą podsumowania pierwszego roku funkcjonowania ustawy
refundacyjnej z perspektywy Pacjentów. Zwracała uwagę na problem recept 100% oraz
potrzebę informacji dla pacjentów na temat cen i dostępności leków.
5. Fundacja współpracowała z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie opracowania Poradnika
Pacjenta dotyczącego poruszania się w systemie ochrony zdrowia. Poradnik został
przygotowany merytorycznie do dalszych prac wydawniczych.
W ramach współpracy z NIL przedstawiciele Fundacji prowadzili szkolenia dla lekarzy
z zakresu budowania wizerunku lekarza w Internecie i radzenia sobie z opiniami pacjentów.
6.Fundacja zainicjowała powstanie grupy do spraw zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych (OFOP) we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej –
powstała strategia, statut i plan działania grupy. Dołączyły do grupy organizacje działające
na rzecz Pacjentów zrzeszone w OFOP i spoza OFOP. Grupa nawiązała dialog
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z Ministerstwem Zdrowia w sprawach dotyczących chorób rzadkich, dyrektywy
transgranicznej, praw osób niepełnosprawnych, konsultacji społecznych w ochronie
zdrowia.
7. Fundacja udzielała eksperckich komentarzy mediom zarówno branżowym jak i ogólnym.
Eksperci Fundacji pisali na łamach czasopism, występowali w radiu i telewizji a także
w mediach internetowych. Na stronie Fundacji znajduje się ponad 20 materiałów
prasowych Fundacji (link do strony). Fundacja przygotowała, opublikowała
i rozpowszechniła informację prasową dotyczącą projektu Pacjenci Decydują.
8. Fundacja nawiązała współpracę z ośrodkiem Think Thank, brała udział w spotkaniach
i panelach dyskusyjnych organizowanych przez TT dotyczących trendów w ochronie
zdrowia oraz problemu starzenia się społeczeństwa. Nawiązała współpracę w zakresie
publikowania tekstów w magazynie Think Tank.
9. Fundacja składała wnioski w licznych konkursach o dofinansowanie (Ministerstwo
Zdrowia, Urząd Miasta St. Warszawy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusze
szwajcarskie, Norweskie, ASOS, Fundacji Carrefour oraz Fundacji BMS). Otrzymała grant
z funduszy szwajcarskich na realizację projektu Pacjenci Decydują dotyczący konsultacji
społecznych w ochronie zdrowia.
10. Fundacja wspierała rozwój projektu Kodeksu Etyki organizacji pacjenkich zainicjowany
przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
11. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencjach i kongresach w Polsce
i zagranicą. Kongres EUPATI Patients academy w maju 2013 w Rzymie oraz kongres
ginekologii onkologicznej w Liverpool w listopadzie 2013.
Eksperci Fundacji wygłosili wykłady podczas nastepujących konferencji:
 na temat komunikacji lekarz-pacjent podczas konferencji organizowanej na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w czerwcu 2013 w Warszawie,
 na temat potrzeb pacjentów w związku z dyrektywą transgraniczną podczas konferencji
organizowanej w Carolina Medical Center w Warszawie w listopadzie 2013,
 na temat wyzwań edukacyjnych pacjentów podczas konferencji naukowej
organizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w czerwcu 2014,
 na temat wykorzystania nowych mediów w konsultacjach społecznych podczas
konferencji naukowej „Nowe technologie medyczne a starndardowa opieka zdrowotna”
organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w czerwcu 2014.
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12. Eksperci Fundacji napisali publikacje naukowe, m.in.:
 E. Borek, A. Chwiałkowska, Partycypacja pacjentów w procesie podejmowania decyzji
w ochronie zdrowia w Polsce, „Journal of Health Sciences”, Vol. 4, Nr 1, 2014.
 J. Turkiewicz, Budowanie wizerunku w ochronie zdrowia na przykładzie lekarzy w Polsce,
„Journal of Health Sciences”, Vol. 3, Nr 11, 2013.
12. Fundacja podejmowała starania na rzecz zorganizowania platformy informatycznej
integrującej różne dane dotyczące dostępności, jakości i cen usług medycznych.
13. Fundacja nawiązała współpracę z następującymi partnerami: Naczelna Izba Lekarska,
portal Znany Lekarz, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Informacji
o Leku, IMS Health, Think Tank.
14. Do zespołu współpracowników Fundacji dołączyły nastepujące osoby: ekspert
w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia, analityk, antropolog, księgowa,
informatyk. Fundacja zaczęła współpracę z Dyrektorem ds. operacyjnych, który zajął się
promocją działań fundacji.

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nie dotyczy.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2013 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2013 o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2013, z dnia 30.06.2013
Uchwała nr 2/2013 o ogólnych warunkach zatrudniania pracowników, z dnia 09.10.2013
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INFORMACJE O WYSOKOŚ CI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM
ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE
ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY),
ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH
CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ;
JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ
DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
DO
PRZYCHODU
OSIĄGNIĘTEGO
Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ.

Fundacja realizowała projekt „Prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki lekarzy”,
w ramach odpłatnej działalności statutowej, przychód z projektu wyniósł 9800 PLN.
Koszty poniesione w roku 2013 na ten projekt wyniosły 5 860,17 PLN.
Fundacja otrzymała grant ze środków szwajcarskich, w 2013 roku wypłacono 1 transzę
w wysokości 56 290 PLN koszty projektu w 2013 wyniosły 44 372,68 PLN.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2013 roku.

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH:
a) na realizację celów statutowych:
50 232,85 PLN
b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
Nie wystąpiły.
c) na działalność gospodarczą
Nie dotyczy.
d) pozostałe koszty
Nie wystąpiły.
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DANE O:

a)

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej;
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2013 roku i nie zatrudniała
osób na umowę o pracę.
Fundacja zatrudniała 9 osób do obsługi projektów: 8 na umowę o dzieło i 1 na
kontrakt gospodarczy.

b)

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.

c)

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia;
Zarząd nie otrzymał wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
Fundacja zawierała umowy o dzieło. Kwota wypłat z tego tytułu wyniosła łącznie:
20 700 PLN
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek;
Fundacja nie udzielała pożyczek.
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
Bank Citi Handlowy stan środków na koniec 2013 wyniósł 11 853 PLN.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
Nie wystąpiły.
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h) nabytych nieruchomościach,
wydatkowanych na to nabycie;

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

Fundacja nie posiada nieruchomości.
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych;
Zakupiono komputer – laptop Sony za kwotę 3 499 PLN.

j)

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Suma aktywów obrotowych wynosi 11 869,31 PLN.
Zobowiązania na koniec roku wynoszą 12,16 PLN.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
Nie wystąpiły.

INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH
Fundacja złożyła CIT 8 do właściwego Urzędu Skarbowego. W roku 2013 Fundacja płaciła
tylko podatek dochodowy od osób fizycznych, nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe
dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

W ROKU 2013 W FUNDACJI NIE BYŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA.

Ewa Borek,

Jolanta Gruhn

Joanna Turkiewicz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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FUNDACJA
MY PACJENCI
www.mypacjenci.org
info@mypacjenci.org
Tel./fax +48 22 6155710
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