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INFORMACJE NA TEMAT „Fundacji IUS MEDICINAE”
1. Informacje ogólne:


Adres:
02-743 Warszawa,
ul. Batuty 7 D l. 39,
tel./fax:

Dzielnica

Mokotów,

woj.

Mazowieckie;

(0 22) 474 15 22; (0 22) 474 15 23; 0 516 150 164

E-mail: dkarkowska@interia.pl


Adres korespondencyjny:
Dzielnica Śródmieście, woj. Mazowieckie;

00-002 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 62a lok.315

 Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.12.2011 r.
Numer KRS: 0000402273
REGON: 145944728
NIP: 5213625672
 Forma prawna: Fundacja
 Nazwa banku i numer rachunku:
BANK PEKAO S.A. III Oddz. Warszawa 35 1240 1040 1111 0010 4412 8334

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:
Dr Dorota Karkowska

- Prezes Zarządu

Dr Jacek Cheda

- Członek Zarządu

Marta Daszuta

- Członek Zarządu
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3. Cel działalności
Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania zagadnień związanych z ochroną zdrowia
a w szczególności:
1. Podejmowania inicjatyw naukowych, badawczych i edukacyjnych w zakresie:


Zdrowia i jego uwarunkowań fizycznych, psychicznych, społecznych i
ekologicznych,



Praw człowieka,



Prawa do ochrony zdrowia,



Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,



Prawa medycznego,



Prawa ochrony środowiska.

2. Wzmacniania w społeczeństwie poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praw
pacjenta i praw zawodów medycznych.
3. Działania na rzecz popularyzacji prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczenia
opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji
i edukacji zdrowotnej.
4. Zakres działalności statutowej
Realizując cele podstawowe Fundacja może podejmować następujące działania:
1. Organizować, wspierać lub zlecać:


Projekty, studia i badania,



Działalność edukacyjną,



Współpracować z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, spółkami prawa
handlowego i podmiotami publicznymi.



Organizować spotkania, konferencje, szkolenia, debaty, oraz inne wydarzenia
związane z celami Fundacji,



Gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej
w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji i edukacji
zdrowotnej,



Prowadzić działalność wydawniczą

2. Powodować wszczęcie postępowań i reprezentować podmioty przed krajowymi,
europejskimi i międzynarodowymi podmiotami sądowymi, administracyjnymi
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i społecznymi, występować do tych podmiotów w charakterze przedstawiciela
społecznego. Fundacja w tym zakresie podejmuje działa z poszanowaniem
odpowiednich regulacji prawnych.
3. Prowadzić kształcenie oraz poszerzanie wiedzy i świadomości obywatelskiej w
obszarze prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa
medycznego i polityki zdrowotnej państwa, prawa do ochrony środowiska oraz
promocji i edukacji zdrowotnej.
4. Opiniować projekty i obowiązujące akty prawne.
5. Prowadzić mediacje w zakresie naruszania praw pacjenta i praw zawodów
medycznych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na
działalność statutową.
Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji
i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2012 R.
Edukacja
Projekt „szpital promujący prawa pacjenta”
W 2012 roku Fundacja Ius Medicinae wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
prowadziła projekt „Szpital promujący prawa pacjenta”

mający na celu podnoszenie

świadomości praw pacjenta i odpowiedzialności za naruszenie tych praw wśród pielęgniarek i
położnych pracujących w szpitalach w całej Polsce.
W 2012 roku odbyło się siedem szkoleń w sześciu szpitalach, w ramach, których
przeszkolono 1178 pielęgniarek i położnych. Szkolenie prowadziła dr. Dorota Karkowska –
Prezes Fundacji.
W programie w 2012 r. udział wzięły następujące Szpitale:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,
3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku,
4. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie
5. Samodzielny

Publiczny

Szpital

Wojewódzki

w

Gorzowie

Wielkopolskim

(2 szkolenia)
6. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” w Ząbkach

Cykl szkoleń dla lekarzy psychiatrów
Od 15 grudnia 2012 Instytut Praw Pacjenta we współpracy z Polskim Towarzystwem
Psychiatrycznym realizował projekt cyklu szkoleń dla lekarzy psychiatrów z całej Polski.
Szkolenia były platformą dyskusji pomiędzy uczestnikami oraz okazją do wypracowania
rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji polskich pacjentów poddanych opiece
psychiatrycznej. Projekt stanowił próbę zmierzenia się z najczęściej zgłaszanymi przez
lekarzy psychiatrów problemami, które utrudniają poprawę jakości opieki nad pacjentami
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psychiatrycznymi w Polsce. Szkolenia były również okazją do przybliżenia tematyki praw
pacjenta znajdujących się pod opieką psychiatryczną. W szkoleniu brali udział lekarze
psychiatrzy z poszczególnych szpitali, w których prowadzone było szkolenia. Dr. Dorota
Karkowska – Prezes Fundacji odpowiedzialna była za przeprowadzenie modułu
szkoleniowego poświęconego prawom pacjenta. W roku 2012 odbyły się dwa szkolenia
łącznie dla 80 osób.

Sympozja, konferencje i działalność wydawnicza
1. Konferencja naukowa pt. "Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI
wieku" Warszawa, 27 marca 2012 r.
Ochrona

środowiska

to

obowiązek

zarówno

organów

administracji

publicznej,

przedsiębiorców, jak i każdego obywatela. Każdy z nas korzystając ze środowiska powinien
pamiętać o konieczności jego ochrony. Skuteczność działań ochronnych zależy przede
wszystkim od poziomu świadomości ekologicznej obywateli. Jej budowanie powinno być
oparte na wiedzy ekologicznej, wypracowanej przez przedstawicieli wielu dyscyplin
naukowych. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin:
specjalistów od prawa ochrony środowiska, prawa medycznego, zarządzania, transportu,
politologów, ekonomistów, pedagogów i językoznawców. Zgłoszone referaty ukazały jak
wieloaspektowym obszarem badań jest ochrona środowiska, jakie są tendencje rozwoju
ochrony środowiska, ale także uzmysłowiły nam jakie są czynniki zagrażające skutecznej
ochronie środowiska we współczesnym świecie. Publikacja „Ochrona środowiska jako
kluczowy problem Polski XXI wieku" została wydana pod redakcją dr Jacka Chedy pod
numerem ISBN 978-83-63558-00-0
Program konferencji:
 Organizacja ochrony środowiska
 Budowanie świadomości ekologicznej obywateli
 Rozwój energetyki a ochrona środowiska
 Ochrona świata zwierzęcego i roślinnego
 Gospodarowanie odpadami i ochrona powietrza
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Komitet Organizacyjny:
dr Dorota Karkowska, dr Jacek Cheda, dr Tomasz Karkowski, mgr Katarzyna KaźmierskaStępniak, mgr Igor Grzesiak
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jan Hartman, prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk, prof. dr hab. Tomasz Zalega, dr
Anna Marzec – Bogusławska, dr Aneta Kaźmierska – Patrzyczna
2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu
XXI wieku”, Łódź, 27.06.2012 r.
Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie globalnego kryzysu to wyzwanie, z którym
wielu przedsiębiorców nie potrafi sobie poradzić. Kryzys finansowy, złe nastroje
konsumentów, kurczące się rynki zbytu, bariery prawne, to zjawiska wymuszające na
podmiotach prowadzących działalność gospodarczą poszukiwania takich kierunków rozwoju,
które uchronią je przed skutkami załamującego się rynku. Czynniki blokujące rozwój
usytuowane są nie tylko na zewnątrz firmy, ale także w jej wnętrzu. Optymalne
wykorzystanie potencjału pracowników firmy, lepsze zarządzanie firmą, nabycie umiejętności
dotarcia do klientów w kraju i za granicą, to czynniki, które mogą wzmocnić pozycję firmy na
rynku. Nie bez znaczenia jest także dobór właściwej formy prowadzenia działalności
gospodarczej oraz spełnianie wymogów ochrony środowiska w trakcie prowadzenia
działalności gospodarczej, co szczególnie obecnie ma wpływ kondycję finansową firmy i tym
samym na jej pozycję na rynku.
Zgłoszone referaty ukazały jak zoczonym problemem jest prowadzenie działalności
gospodarczej w naszym kraju. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców
różnych dyscyplin: specjalistów od zarządzania, ekonomii, prawa ochrony środowiska, prawa
medycznego, transportu, politologów, ekonomistów, pedagogów i językoznawców.
Publikacja "Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”
pod redakcją dr Jacka Chedy została wydana pod numerem ISBN978-83-63558-04-8.
Komitet Organizacyjny:
dr Dorota Karkowska, dr Jacek Cheda, dr Ireneusz Maj, mgr Dr Justyna Kłys, mgr Igor
Grzesiak
Komitet Naukowy
prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk, dr Tomasz Karkowski, dr Piotr Oleksiak
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE FUNDACJI

1. Przyjęcie bilansu finansowego za rok 2012 uchwałą zarządu nr 2/2013 z dnia
28 marca 2013 r. „Fundacji Ius Medicinae”
Zarząd Fundacji w składzie:
Dorota Karkowska - prezes
Jacek Cheda – członek Zarządu
na posiedzeniu w dniu 28.03.2013 r. zatwierdził BILANS za rok 2012 z zyskiem
11, 90 zł (słownie: jedenaście złotych dziewięćdziesiąt gorszy). Zysk przeznaczono na
powiększenie funduszu statutowego.
PODPISY: Dorota Karkowska, Jacek Cheda
2. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z tytułu:
Przychody z działalności statutowej
a) Darowizny
b) Granty
c) Środki ze źródeł publicznych budżet państwa

- 1 298, 27 zł
- 0 zł
- 0 zł

Przychody finansowe
d) Odsetki

-

0,25 zł

3. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundacje w ramach
celów statutowych:
Fundacja w roku 2012 nie realizowały odpłatnych świadczeń w ramach działalności
statutowej
4. Informacje o działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Informacje o poniesionych kosztach z tytułu:
a) Realizacji celów statutowych
b) Administracja
c) Działalność gospodarcza
d) Pozostałe koszty

- 798, 27 zł
- 488, 35 zł
- 0 zł
- 0 zł

6. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Fundacja w roku 2012 nie zatrudniała pracowników z tytuły umowy o pracę.
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7. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
Nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę.
8. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia:
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają miesięcznego wynagrodzenia z tytułu
umowy o pracę za działalność w Zarządzie. Fundacja również nie wypłacała
wynagrodzeń oraz nagród, premii, innych świadczeń członkom innych niż zarząd
organów Fundacji.
9. Dane o wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń:
W roku 2012 Fundacja nie wypłacał wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
10. Dane o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w roku 2012 nie udzieliła pożyczek pieniężnych
11. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Na rachunkach bankowych w banku Pekao SA ulokowane jest: 1 011,90 zł
12. Wartość aktywów fundacji ujęty w bilansie za 2012 r wynosi 2 783,63 zł
13. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja nie posiada obligacji.
14. Dane o wielkości objętych udziałem lub nabytych akcjach:
Fundacja nie posiada objętych udziałów lub nabytych akcji.
15. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie posiada nieruchomości.
16. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych
17. Dane o wartości aktywów fundacji:
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2011r. wynosiła: 0,0 zł
18. Dane o wartości zobowiązań fundacji:
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wynosiła: 0,0 zł
19. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe:
Fundacja w 2012r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe.
Fundacja w 2012r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty samorządowe.
20. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Na Fundacji w 2012 roku nie ciążyły zobowiązania podatkowe
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21. Informacja o składkach deklaracjach podatkowych.
Fundacja za 2012r. złożyła deklaracje roczną CIT-8 zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych.
22. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
Zorganizowanie dwóch seminariów oraz wydanie publikacji naukowej pt: "Ochrona
środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku", "Ekonomiczno-prawne
aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" - ISBN978-83-63558-04-8
– 797, 32 zł

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Niniejsze sprawozdanie złożone zostaje zgodnie z ustawą z dn. 06.04.1984r. o fundacjach
oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
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