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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: 12.12.2011 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 hab. 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 2014 ROKU

I. Projekt „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”

W 2014 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 2014 roku odbyło się jedno szkolenie przeprowadzone w Specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Ciechanowie. Szkolenie dotyczyły praw pacjenta oraz odpowiedzialności za
naruszenie praw pacjenta, które przeprowadziła dr n. prawn. Dorota Karkowska.

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 2014 r. wykonano następujące działania:
Plakat o prawach pacjenta
Powstał plakat zawierający opis 17 praw pacjenta. Plakat prócz funkcji informacyjnoedukacyjnej pełni funkcję promocji projektu oraz strony internetowej powstałej w projekcie.
Zlecono druk plakatów w ilości 1 000 sztuk. Rozesłano 1 000 sztuk plakatów do 100 szpitali
4

w całej Polsce (zgłosiły się szpitale z każdego z 16 województw, najwięcej z Mazowsza i
Śląska). Plakaty wraz z długopisami (materiały promocyjne przygotowane w IV kwartale
2013 r.) były wysłane w specjalnych tubach, które chroniły je przed uszkodzeniem podczas
transportu.
Broszura o prawach pacjenta
Powstała broszura o prawach pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej. Broszura została
wydana w ilości 50 tys. sztuk. 49 900 sztuk broszur zostało rozdystrybuowane do 1 000
przychodni w całej Polsce przez wybraną w tym celu firmę, która dysponuje własnymi
gablotami w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Pozostałe 100 broszur zostało
wysłane do Partnera Projektu - Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Chorym na Astmę i
Choroby Alergiczne przy Oddziale Alergologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
celem dystrybucji wśród członków Stowarzyszenia (pacjentów) oraz 8 lokalnych przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej. Podsumowując – 50 tys. broszur o prawach pacjenta trafiło
do 1008 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Spot informacyjno-edukacyjny
Został zaprojektowany 15 sekundowy spot o prawach pacjenta. Spot był wyświetlany w
okresie marzec-maj 2014 r. co 15 minut w godz. 7:00-20:00 na 206 ekranach LCD w 64
placówkach w całej Polsce – Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk,
Gdynia, Szczecin, Łódź, Opole, Tychy, Bydgoszcz, Olsztyn, Piaseczno. Na podstawie
informacji o zarejestrowanej w tych miesiącach ilości pacjentów w 64 placówkach
szacujemy, że kampania miała szansę dotrzeć do ok. 1,5 miliona pacjentów (nie licząc osób
towarzyszących pacjentom).
Promocja projektu
W projekcie powstało 1 000 długopisów reklamowych z wymaganym logo Swiss
Contribution, logo Lidera oraz adresem strony projektu (aspekt promocji projektu i promocji
strony projektowej). Długopisy były dystrybuowane do szpitali wraz z plakatami.

Ponadto został założony profil projektu na Facebooku, gdzie można znaleźć informacje
o projekcie, o powstałych w projekcie rezultatach. Od początku realizacji projektu projekt był
promowany na stronie internetowej www.prawapacjenta.eu

tj. stronie partnera projektu,

Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Znajduje się tam specjalnie utworzona
zakładka z wszystkimi informacjami o działaniach projektowych.
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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 2014 r. wykonano następujące
działania:

Wydanie kodeksu etyki
Wydrukowano 1000 sztuk Kodeksu, z czego ok. 500 sztuk zostało przekazane organizacjom
podczas konferencji w dn. 10/11.02.14r.
Organizacja konferencji z okazji światowego dnia chorego
Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 10-11 lutego zorganizowano dwudniową
konferencję dla 166 uczestników. Kluczowymi punktami dwudniowej konferencji była
dyskusja uczestników z Premierem Donaldem Tuskiem, Ministrem Zdrowia Bartoszem
Arłukowiczem wraz z towarzyszącymi wiceministrami Igorem Radziewiczem – Winnickim,
Piotrem Warczyńskim oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Marcinem
Pakulskim. Odbywające się podczas Forum spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę
zdrowotną państwa stworzyło płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń
działających dla dobra pacjentów oraz umożliwiło liderom poszczególnych organizacji
pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej
codziennej działalności. Podczas konferencji został również zaprezentowany ostateczny
kształt Kodeksu Etyki dla Organizacji Działających dla Dobra Pacjenta, którego potrzebę
wdrożenia w środowisku pacjenckim omówił Pan Jakub Wygnański - Prezes Pracowni Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia". Działanie wykonane zgodnie z założeniem
projektowym.
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Praca grupy eksperckiej ds. wdrażania kodeksu
Podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego powołano grupę ekspercką ds.
wdrażania kodeksu oraz odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie, na którym ustalono kierunki
promocji i rozpowszechniania kodeksu. Grupa wypracowała komunikat prasowy oraz pisma o
patronaty. Ustalono, że skład grupy może ulegać zmianie lub poszerzeniu. Dalsze
zaplanowane spotkania grupy eksperckiej ds. wdrażania Kodeksu Etyki organizacji
działających dla dobra pacjenta obyły się kolejnych miesiącach w terminach 10.04.14,
07.05.14, 26.06.14 r. W spotkaniach bezpośrednio udział brali przedstawiciel różnych
środowisk związanych z nauką, ochroną zdrowia, prawem, organizacjami pozarządowymi,
public realations m.in.: Ks. dr Arkadiusz Nowak – przewodniczący, dr Anna Marzec –
Bogusławska, dr Jacek Cheda, Tadeusz Kuca, Igor Grzesiak, Marzena Sadynica – Domańska,
Szymon Chrostowski. Grupa przygotowała pisma i wystąpiła o patronaty do Ministerstwa
Zdrowia, Medexpresu, Menadżera Zdrowia oraz Wydawnictwa Termedia. Patronatu udzieliły
4 podmioty tj. Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Menadżer Zdrowia, Termedia, OFOP,
natomiast odmówiło Ministerstwo Zdrowia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W
ramach udzielonego patronatu OFOP wystąpił z informacją do wiceministra Zdrowia o
prowadzonym projekcie, opublikował informację w miesięcznym biuletynie kierowanym do
organizacji pozarządowych oraz umieścił powyższą treść na stronie internetowej. Ponadto
rozpowszechniono przez partnera projektu „Stowarzyszenie na rzecz pomocy chorym na
astmę i choroby alergiczne przy oddziale alergologii woj. Szpitala Specjalistycznego” 50
sztuk Kodeksu wśród organizacji współpracujących z parterem w Lublinie. W wyniku pracy
grupy ilość sygnatariuszy pod koniec 2014 roku wynosiła 22 organizacji.

Kampania informacyjno - promocyjna
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. Materiały były
dystrybuowane głównie podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego oraz przy
okazji innych wydarzeń konferencyjnych. Uruchomiono został dedykowany profil na
facebooku poświęcony realizowanemu projektowi pn. Kodeks Etyki Organizacji Pacjentów,
którym jest stale administrowany. Pod koniec okresu sprawozdawczego profil miał 101
stałych użytkowników. Utworzono również i redagowano zakładkę o projekcie na stornie
partnera Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej www.prawapacjenta.eu. Podczas
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organizowanej konferencji pojawiły się liczne zapowiedzi i podsumowania tego wydarzenia
w ogólnopolskich i lokalnych mediach w tym telewizji, intrenecie, prasie.

IV. „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”, projekt finansowany
z Funduszy EOG.

Fundacja Ius Medicinae wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej jest realizatorem
dwuletniego projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG pt. „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”.
Projekt to stabilne rzecznictwo oparte o dowody, gromadzone i upowszechniane w celu
wpłynięcia na zmianę w nastawieniu do budowania systemu wsparcia dla ludzi skrajnie
wykluczonych, żyjących „na ulicach”, niekorzystających z dostępnej pomocy. Dowody
istnienia problemu będą zbierane poprzez badania oparte o dane gromadzone w procesie
udzielania wsparcia tej grupie ludzi (skala zjawiska, realne koszty występowania, nastawienie
interesariuszy) i upowszechniane za pośrednictwem konsultacyjnych seminariów i
konferencji, strony i biuletynu internetowego i publikacji. Rezultatem podjętych działań
będzie stworzenie gruntu dla wdrażania w Polsce nowoczesnych programów opartych o ideę
Najpierw Mieszkanie z sukcesem realizowanych w USA i kilku krajach EU, wymyślonych
przez S. Tsemberisa z nowojorskiej Fundacji Pathways to Housing. Projekt jest realizowany
w partnerstwie łączącym doświadczenie prowadzenia kampanii społecznych, wspierania ludzi
bezdomnych, rzecznictwa opartego o wiedzę i współpracy międzynarodowej. Większość
działań jest prowadzona na terenie Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁANIA:
1.

Strona „Mieszkanie na ulicy, czy najpierw mieszkanie”,
www.czynajpierwmieszkanie.pl

2.

Publikacja elektroniczna o idei „Najpierw mieszkanie” zawierająca tłumaczenie
obszernych fragmentów źródłowego opracowania o programie stworzonego przez
jego pomysłodawcę Sama Tsemberisa.

3.

Rzecznictwo idei „Najpierw Mieszkanie w mediach i wśród interesariuszy.

4.

Badania sytuacji ludzi mieszkających w przestrzeni publicznej.

5.

Opracowanie kontekstowe o podejściu do idei „Najpierw mieszkanie” w Islandii.
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6.

Dwie ekspertyzy o charakterze studium wykonalności o możliwościach wdrożenia
programu „Najpierw mieszkanie” w Polsce, określających warunki implementacji w
ramach systemu opieki psychiatrycznej i mieszkalnictwa.

7.

Pięć Seminariów Interesariuszy Bezdomności – tematycznych debat osób
posiadających wiedzę o zjawisku wzorowane na seminariach mazowieckich
interesariuszy z lat 2012-13.

8.

Wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym poprzez bieżące posty,
artykuły internetowe i opracowania oraz uczestnictwo w międzynarodowych
konferencjach.

9.

Konferencja końcowa w lutym 2016 – przedstawienie wyników badań i ekspertyz,
doświadczeń ludzi mieszkających na ulicy, rekomendacji na przyszłość.

10.

Publikacja podsumowująca doświadczenia i opracowania projektu.

11.

Badanie nastawienia do idei „Najpierw mieszkanie” – ankieta mierząca nastawienie
do idei wśród interesariuszy, którzy wzięli udział w projekcie.

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku

V. „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” projekt finansowany z
Funduszy EOG.
Fundacja Ius Medicinae wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie jest realizatorem projektu w
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt.
„Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”. Celem niniejszego projektu jest
społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i
zaproponowanie wprowadzenia zmian na przestrzeni kolejnych lat. Projekt jest odpowiedzią
na trudną sytuację polskich pacjentów chorych psychicznie związaną z nieefektywną
realizacją

przez

Ministerstwo

Zdrowia

Narodowego

Programu

Ochrony

Zdrowia

Psychicznego.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został wprowadzony
w życie 28 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów. Jego celem jest zapobieganie zaburzeniom
psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy
medycznej oraz rozwój badań naukowych. Niestety od początku realizacji Programu postęp
w jego wdrażaniu nie był zadowalający. Dziś już wiemy, że żadne z ministerstw nie
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wywiązało się w całości z powierzonych mu zadań. Tym samym w praktyce założenia
Programu nie zostały zrealizowane. Dobiegający okres realizacji NPOZP 2011-2015 jest
niewątpliwie tym momentem, w którym należałoby podjąć kroki w celu rzetelnego
zaopiniowania procesu wdrażania przez Ministerstwo Zdrowia Programu oraz przedstawienie
propozycji zmian, aby druga edycja NPOZP spełniała podstawowe założenia i oczekiwania
wszystkich środowisk zaangażowanych w opiekę i rzecznictwo nad pacjentami chorymi
psychicznie a w konsekwencji doprowadzi do poprawy sytuacji osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Harmonogram realizacji projektu pn. ”Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia
Psychicznego”
1. Powołanie Obywatelskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu
Monitorującego (ZM) - wrzesień 2014
2. Przeprowadzenie przez ZM monitoringu dotyczącego efektywności NPOZP 2011 2015 oraz ocena stopnia i skali jego realizacji - październik 2014/marzec 2015
3. Spotkania i Prace członków ZM opracowującego wytyczne i rekomendacje do nowej
edycji NPOZP na lata 2016-2020 - marzec/wrzesień 2015
4. Opracowanie Raportu (Nowelizacji NPOZP) w wersji pdf - październik 2015
5. Prowadzenie konsultacji społecznych ze środowiskiem organizacji pacjenckich - luty
/listopad 2015
6. Prowadzenie działań interwencyjnych/rzeczczniczych - Spotkania przedstawicieli
Koalicji z decydentami z MZ - wrzesień 2014/listopad 2015
7. Działania informacyjno - promocyjne oraz media relations - wrzesień 2014/listopad
2015
Projekt jest realizowany od 01 września 2014 do 30 listopada 2015 roku
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE FUNDACJI
1. Przyjęcie bilansu finansowego za rok 2014 uchwałą zarządu nr 2/2015 z dnia
26 marca 2015 r. „Fundacji Ius Medicinae”
Zarząd Fundacji w składzie:
Dorota Karkowska

– prezes Zarządu

Igor Grzesiak

– wiceprezes Zarządu

na posiedzeniu w dniu 26.03.2015 r. zatwierdził BILANS za rok 2014 z zyskiem
251, 93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy gorsze).
Zysk przeznaczono na powiększenie funduszu statutowego.
podpisy: Dorota Karkowska, Igor Grzesiak

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

- 1 900,00 zł

b) Granty

- 334 654,33 zł

c) Środki ze źródeł publicznych budżet państwa

- 0 zł

Przychody finansowe
d) Odsetki

-

0,00 zł

e) Przychody

3. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundacje w ramach
celów statutowych:
Fundacja w roku 2014 zrealizowała odpłatne świadczenie w ramach działalności
statutowej na kwotę 7 000 ,00 zł

4. Informacje o działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Informacje o poniesionych kosztach z tytułu:
a) Realizacji celów statutowych

- 331 654,33 zł

b) Administracja

- 4 647,07 zł
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c) Działalność gospodarcza

- 0 zł

d) Pozostałe koszty

- 0 zł

6. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Fundacja w roku 2014 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 2014 Fundacja przeznaczyła na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
kwotę w wysokości 167 744,05 zł

10. Dane o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w roku 2014 nie udzieliła pożyczek pieniężnych

11. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Na rachunkach bankowych w banku Pekao SA na dzień 31.12.2014 ulokowane było :
156 586,93 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 w 2014 r. pozostałych środków trwałych

16. Dane o wartości aktywów fundacji:
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2014 r. wynosiła: 188 437,85 zł

17. Dane o wartości zobowiązań fundacji:
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosiła: 31 255,50 zł

18. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe:
Fundacja w 2014 r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe.

19. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Fundacja w 2014 r. odprowadzała co miesiąc podatek dochodowy od osób fizycznych
od dokonywanych wypłat.

20. Informacja o składkach deklaracjach podatkowych.
Fundacja za 2014 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” –
102 572,84 zł
- Projekt „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa” –79 275,41 zł
- Projekt „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” – 68 157,61 zł
- Projekt „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” – 81 648,47 zł
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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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