
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. TADEUSZA 
KRĘPOWIECKIEGO

Nr domu 10 Nr lokalu 29

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-456 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 694408804

Nr faksu E-mail info@mypacjenci.org Strona www www.mypacjenci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-05-14

2019-05-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14613496000000 6. Numer KRS 0000420212

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Kołodziej Prezes Zarządu TAK

Joanna Flicińska-Turkiewicz Członek Zarządu TAK

Kinga Wojtaszczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alina Krotoska Członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Suwała Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA MY PACJENCI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

SERCU NA RUTUNEK – PROGRAM KORDIAN 2020 
– projekt realizowany w partnerstwie z Narodowym Instytutem Kardiologii i Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym; w którym Fundacja jest partnerem społecznym. 
Projekt realizowany jest w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r., wyniki organizowanych w jego 
ramach działania dostępne są na stronie www.sercunaratunek.pl 
Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-
naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów 
obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie 
województwa mazowieckiego i łódzkiego.
Fundacja odpowiada w projekcie za działania w mediach (edukacyjno-proocyjne), organizację szkoleń kadry POZ, 
przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych dla pacjentów oraz produkcję materiałów video i treści na stronę 
www.

RAPORT HTA: Analiza wybranych aspektów oceny technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów 
– praca zlecona przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 
opracowania analizy wybranych aspektów oceny technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów (z ang. 
Patient Related Outcomes). Zadanie to było częścią projektu pn. ,,Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-
HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych" akr. HB-HTA-PL, realizowanego przez 
Konsorcjum Partnerów: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (lider projektu), Instytut Kardiologii, Uczelnia 
Łazarskiego. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu 
GOSPOSTRATEG - strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych ,,Społeczny i gospodarczy 
rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków".
Zakres prac: 
1. Przegląd literatury dotyczący wybranych przypadków włączania pacjentów w proces oceny technologii 
medycznych.
a. Włączanie pacjenta w proces oceny i podejmowania decyzji w wybranych szpitalach w Europie i na świecie.
b. Włączanie pacjenta w proces oceny i podejmowania decyzji na poziomie narodowym w Polsce.
c. Rekomendacje dotyczące włączania pacjenta w proces oceny i podejmowania decyzji w szpitalach w Polsce.
2. Badanie kwestionariuszowe dotyczące istotnych dla pacjentów aspektów medycznych i pozamedycznych 
stosowanych technologii medycznych oraz  preferencji w zakresie punktów końcowych uwzględnionych w ocenach 
HTA.
Analiza ma umożliwić przegotowanie rekomendacji dla włączania pacjenta w proces oceny i podejmowania decyzji w 
szpitalach w Polsce.

Działania komunikacyjne
Od początku trwania projektu prowadzone są działania komunikacyjne i promocyjne projekt. W mediach 
społecznościowych pojawiły się liczne komunikaty. Przygotowano też informacje prasowe towarzyszące publikacji 
każdego z raportów, które zaowocowały publikacjami w prasie i na portalach internetowych.

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. 
Liczba publikacji: 341 

Przedstawiciele fundacji brali udział w pracach Rady ds. Interoperacyjności przy CSIOZ, Zespołu ds. programowania 
nowej perspektywy finansowej przy MZ. 
Fundacja jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7100000

50
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ochrona i promocja zdrowia PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana:
- Projekt „Sercu na Ratunek– PROGRAM KORDIAN 
2020”
– projekt realizowany w partnerstwie z Narodowym 
Instytutem Kardiologii i Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym; w którym Fundacja jest partnerem 
społecznym. 
Projekt realizowany jest w okresie od 17 kwietnia 2019 
r. do 31 grudnia 2021 r., wyniki organizowanych w jego 
ramach działania dostępne są na stronie 
www.sercunaratunek.pl 
Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz 
zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-
naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów 
obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną 
(familial hypercholesterolemia – FH) na terenie 
województwa mazowieckiego i łódzkiego.

0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i 
komunikacja:
- Komunikaty w mediach społecznościowych

Od początku trwania projektu prowadzone są działania 
komunikacyjne i promocyjne projekt. W mediach 
społecznościowych pojawiły się liczne komunikaty. 
Przygotowano też informacje prasowe towarzyszące 
publikacji każdego z raportów, które zaowocowały 
publikacjami w prasie i na portalach internetowych.

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. 
Liczba publikacji: 340

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 45 962,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 41 569,11 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 ochrona i promocja zdrowia

RAPORT HTA: Analiza wybranych aspektów oceny 
technologii medycznych z punktu widzenia 
pacjentów 
– praca zlecona przez Instytut Kardiologii im. 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Warszawie, opracowania analizy 
wybranych aspektów oceny technologii 
medycznych z punktu widzenia pacjentów (z ang. 
Patient Related Outcomes). Zadanie to było 
częścią projektu pn. ,,Wdrożenie systemu 
Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny 
Innowacyjnych Technologii Medycznych" akr. HB-
HTA-PL, realizowanego przez Konsorcjum 
Partnerów: Centrala Narodowego Funduszu 
Zdrowia (lider projektu), Instytut Kardiologii, 
Uczelnia Łazarskiego. Projekt finansowany jest 
przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 
(NCBiR) w ramach Programu GOSPOSTRATEG - 
strategicznego programu badan naukowych i prac 
rozwojowych ,,Społeczny i gospodarczy rozwój 
Polski w warunkach globalizujących się rynków".

0,00 zł
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4 393,63 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 000,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

172 273,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

59 888,14 zł

33 343,69 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 265 505,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -219 543,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 58 599,23 zł

a) z tytułu umów o pracę 44 699,23 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 900,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

976,65 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 479,23 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magdalena Kołodziej
Kinga Wojtaszczyk

Joanna Flicińska-Turkiewicz
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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