Sprawozdanie merytoryczne

Fundacja IUS MEDICINAE
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INFORMACJE NA TEMAT „Fundacji IUS MEDICINAE”

1. Informacje ogólne:
•

Adres:
02-695 Warszawa, ul. Orzycka 24 lok.48,
tel./fax:

Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;

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

E-mail: i.grzesiak@prawapacjenta.eu
• 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

Igor Grzesiak

- Wiceprezes Zarządu

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,
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•

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 wymienione w § 8. 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. Reprezentować podmioty przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi
podmiotami sądowymi, administracyjnymi 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.
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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.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2013 ROKU

I. Projekt „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”

W 2013 roku Fundacja we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
kontynuowała 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 2013 roku odbyło się pięć szkoleń w trzech szpitalach, w ramach których przeszkolono
ok. 650 pielęgniarek i położnych.

W programie w 2013 r. udział wzięły następujące Szpitale:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach Sp. z o. o.
2. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Szkolenia dotyczyły praw pacjenta oraz odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta
Szkolenia prowadziła dr n. prawn. Dorota Karkowska. Wszystkim Szpitalom przyznano
certyfikat „Szpitala promującego prawa pacjenta”
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II. Projekt „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa” realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.

Dnia 01 października 2013 r. rozpoczął się projekt pod nazwą „Prawa Pacjenta – Twoje
Prawa” realizowany w partnerstwie z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
W ramach projektu w 2013 r. wykonano następujące działania:

1. Budowa portalu internetowego z opracowaniem merytorycznym treści startowej
W grudniu 2013 r. ruszyła strona projektu pod adresem www.twojeprawapacjenta.pl.
Na stronie znajdują się informacje dotyczące projektu (cel, harmonogram, kwota
dofinansowania, partnerzy), na bieżąco dodawane są informacje o zrealizowanych działaniach
oraz produkty realizacji projektu.

Ponadto portal zawiera:
Aktualności czyli informacje przydatne z punktu widzenia pacjentów, w 2013 r. dodano
4 nowe wiadomości
Prawa pacjenta, gdzie można znaleźć obszerny, napisany w przystępnej dla każdego formie
opis praw pacjenta zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opis
przygotowała dr n. praw. Dorota Karkowska.
Dział legislacyjny, w którym można znaleźć najważniejsze z punktu widzenia pacjenta akty
prawne (ustawy i rozporządzenia), m.in. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o działalności leczniczej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o ochronie zdrowia
psychicznego itd.
FAQ gdzie co dwa tygodnie są zamieszczane 2 najczęściej zadawane pytania wraz
z odpowiedziami, które przychodziły do Poradni Praw Pacjenta działającej przy Instytucie
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (partner projektu). W 2013 r. dodano 4 pytania wraz
z odpowiedziami.
Gdzie szukać pomocy - w tym dziale znajduje się podstawowa informacja dla pacjenta gdzie
powinien się z jaką sprawą/w jakim przypadku
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2. Badanie świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego oraz
analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 roku.
W listopadzie 2013 r. przeprowadzono badanie świadomości istnienia praw pacjenta wśród
społeczeństwa polskiego. Badanie przeprowadził Millward Brown S.A. Prezentacja
z wynikami badania została zamieszczona na stronie projektu. Ponadto w ramach realizacji
działania powstała analiza porównawcza wyników badania z 2013 z wynikami badania z roku
2008 r. (poprzednie badanie odbyło się w 2008 r. na zlecenie IPPEZ – Partnera projektu).

Badanie składało się z 9 pytań głównych i 2 rozszerzonych pytań do pytań głównych.

Najważniejsze wyniki badania:
1. istnienie praw pacjenta wciąż nie jest wiedzą powszechną wśród polskiego
społeczeństwa
2. respondenci mieli duży problem z wymieniem poszczególnych praw
3. w opinii respondentów prawa pacjenta są rzadko przestrzegane
4. nie istnieje jedno powszechne źródło wiedzy o prawach pacjenta
5. około 75 proc. ankietowanych chciałoby dowiedzieć się więcej na temat praw pacjenta
a ponad 90 proc. pozytywnie oceniło pomysł kampanii edukacyjnej na temat praw
pacjenta.

3. Plakat o prawach pacjenta
W grudniu 2013 r. zlecono opracowanie merytoryczne i graficzne plakatu, który będzie
dystrybuowany w I kw. 2014 r. do 100 szpitali w całej Polsce.

Powstał plakat zawierający podstawowy opis 17 praw pacjenta. Plakat prócz funkcji
informacyjno-edukacyjnej pełni funkcję promocji projektu oraz strony internetowej powstałej
w projekcie.

4. Działania o charakterze promocji
Ponadto został założony i jest prowadzony profil projektu na Facebooku, gdzie można znaleźć
informacje o projekcie, o powstałych w projekcie rezultatach. W okresie sprawozdawczym na
profilu utworzono 17 postów.
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III. Projekt „Kodeks etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację
obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów”,
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dnia 01 września 2013 r. rozpoczął się projekt pod nazwą „Kodeks etyki jako fundamentalne
narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu
organizacji pacjentów” realizowany w partnerstwie z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej. Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji
działających dla dobra pacjenta oraz zwiększenie transparentności i profesjonalizacja
organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych
podmiotów wśród ich interesariuszy. W ramach projektu w 2013 r. wykonano następujące
działania:

1. Budowa kodeksowego portalu internetowego
Uruchomiono portal projektowy pod nazwą www.kodeksdlaorganizacji.pl, który jest na
bieżąco uzupełniany i aktualizowany.
Najważniejsze działy portalu to:
O projekcie:
Dział w sposób bardzo dokładny opisuje projekt, cel projektu, zmierzenia, przedstawia
harmonogram projektu i jego realizatorów oraz informuje o źródle i wysokości dotacji.
Członkowie:
Jeden z głównych elementów portalu, pod adresem, którego będą dopisywani nowi
członkowie (sygnatariusze Kodeksu) wraz z podaniem ich statusu. Status jest uzależniony od
spełnienia wszystkich wymogów formalnych od czasu podjęcia zobowiązania. Możliwe jest
posiadanie statusu pełnego oznaczonego w kolorze zielonym lub niepełnego w kolorze
czerwonym.
Prawa Pacjenta:
Dział pozwala zapoznać się z kluczowymi prawami pacjenta, który dzięki innowacyjnemu
multimedialnemu e-learnigowi, w sposób bardzo zrozumiały wyjaśnia zawiłości Polskiego
ustawodawstwa w tej kwestii.
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Do Pobrania:
W dziale do pobrania są umieszczane wszystkie materiały powstałe podczas realizacji
projektu, jak również inne zawierające elementy edukacyjne z zakresu prawa, etyki i
medycyny.

Aktualności:
Zakładka pozwala zapoznać się z bieżącymi kwestiami związanymi z realizowanym
projektem, informuje o postępach prac, ogłoszeniach konkursowych, nowych sygnatariuszach
itp.

Inne Kodeksy:
Podstrona zawiera przykłady innych kodeksów etycznych, które funkcjonują w środowiskach
działających lub pracujących dla dobra pacjenta. Informacja ta daje bardzo wyraźny pogląd na
potrzebę wdrażania takiego dokumentu również w środowisku organizacji pacjentów.

Pobierz Kodeks:
Zakładka umożliwia bezpośrednie pobranie lub otwarcie Kodeksu Etyki organizacji
działających dla dobra pacjenta w wersji PDF.

Inicjatorzy:
Pasek zawiera logotypy linkujące do storn wszystkich największych organizacji pacjenckich
zaangażowanych w projekt, którzy jednocześnie współtworzyli Kodeks Etyki organizacji
działających dla dobra pacjenta.

Kontakt:
Zakładka pozwalała na bieżący kontakt z biurem projektu, jak również będzie stanowić
możliwość do prowadzenia konsultacji i odpowiedzi na zadawane pytania oraz daje
możliwość anonimowego zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu.
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2. Spotkania zespołu eksperckiego ds. opracowania kodeksu
Odbyły się trzy spotkania zespołu ds. opracowania treści Kodeksu Etyki organizacji
działających dla dobra pacjenta. W spotkaniach bezpośrednio udział brali przedstawiciel
różnych środowisk związanych z nauką, ochroną zdrowia, prawem, organizacjami
pozarządowymi m.in.: Ks. dr Arkadiusz Nowak, dr Anna Marzec – Bogusławska, dr Dorota
Karkowska, dr Jacek Cheda, Mateusz Liwski. W pracach z uczestniczyli również prof. dr hab.
Jan Hartmann, mec. Tymoteusz Barański, Urszula Jaworska, Ewa Borek, Tadeusz Kuca, Igor
Grzesiak, Magdalena Bojarska. Zespół ukończył pracę nad ostatecznym kształtem treści
Kodeksu.

3. Działania informacyjno - promocyjne
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej zostało zlecone przygotowanie materiałów
promocyjnych tj. opracowanie graficzne i druk ulotek w ilości 500 sztuk, długopisów w ilości
500 sztuk, oraz opracowanie szaty graficznej do profilu na facebook. Uruchomiono został
dedykowany profil na facebooku poświęcony realizowanemu projektowi pn. Kodeks Etyki
Organizacji Pacjentów, którym jest stale administrowany. Utworzono również i redagowano
zakładkę o projekcie na stornie partnera www.prawapacjenta.eu.
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE FUNDACJI
1. Przyjęcie bilansu finansowego za rok 2013 uchwałą zarządu nr 3/2014 z dnia
28 marca 2014r. „Fundacji Ius Medicinae”
Zarząd Fundacji w składzie:
Dorota Karkowska

– prezes Zarządu

Marta Daszuta

– członek Zarządu

na posiedzeniu w dniu 28.03.2013 r. zatwierdził BILANS za rok 2013 z zyskiem
76, 13 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych trzynaście gorszy). Zysk
przeznaczono na powiększenie funduszu statutowego.
podpisy: Dorota Karkowska, Marta Daszuta

2. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z tytułu:
Przychody z działalności statutowej
a) Darowizny

- 700,00 zł

b) Granty

- 122.034.00 zł

c) Środki ze źródeł publicznych budżet państwa

- 0 zł

Przychody finansowe
d) Odsetki

-

0,07 zł

3. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundacje w ramach
celów statutowych:
Fundacja w roku 2013 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

- 91.598,55 zł

b) Administracja

- 1.995,67 zł

c) Działalność gospodarcza

- 0 zł
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d) Pozostałe koszty

- 0 zł

6. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Fundacja w roku 2013 nie zatrudniała pracowników z tytuły umowy o pracę.

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 2013 Fundacja przeznaczyła na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
kwotę w wysokości 35.920,00

10. Dane o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w roku 2013 nie udzieliła pożyczek pieniężnych

11. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Na rachunkach bankowych w banku Pekao SA ulokowane jest: 35.762,68 zł

12. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja nie posiada obligacji.

13. Dane o wielkości objętych udziałem lub nabytych akcjach:
Fundacja nie posiada objętych udziałów lub nabytych akcji.

14. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie posiada nieruchomości.
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15. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Fundacja nabyła pozostałe środki trwałe na kwotę 3.481,75 zł (komputer)

16. Dane o wartości aktywów fundacji:
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2013r. wynosiła: 36.462,68 zł

17. Dane o wartości zobowiązań fundacji:
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosiła: 4.539,20 zł

18. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe:
Fundacja w 2013 r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe.

19. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Fundacja w 2013 r. odprowadzała co miesiąc podatek dochodowy od osób fizycznych
od dokonywanych wypłat.

20. Informacja o składkach deklaracjach podatkowych.
Fundacja za 2013 r. złożyła deklaracje roczną CIT-8 zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych.

21. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
- Projekt „Kodeks etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację
obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów” –
37.978,43 zł
- Projekt „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa” – 53.620,12 zł

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