
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Watch Health Care 

 

(obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku) 

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529). 

 

1. Dane rejestracyjne Fundacji 

a) Nazwa fundacji 

Fundacja Watch Health Care 

 

b) Siedziba i adres fundacji 

Jana Pawła Woronicza 31, 02-625 Warszawa 

 

c) Aktualny adres do korespondencji 

Jana Pawła Woronicza 31, 02-625 Warszawa 

 

d) Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

sekretariat@korektorzdrowia.pl 

 

e) Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.04.2010, nr KRS 0000353121 

 

f) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

121190337 

 

g) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji 

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 

1/ Natalia Miller Lewandowska — Prezes Zarządu 



2/ Jacek Siwiec - Wiceprezes Zarządu 

 

h) Cele statutowe fundacji 

➢ Wskazywanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, 

➢ Określanie sposobów zmiany negatywnego stanu rzeczy w zakresie dostępu do świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z zasadami Oceny Technologii Medycznych, 

➢ Promowanie najbardziej efektywnych klinicznie, bezpiecznych i opłacalnych technologii 

medycznych w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa tak, aby były one 

dostępne ogółowi społeczeństwa, 

➢ Podejmowanie działań w celu zorganizowania i mobilizacji szerokiego poparcia społecznego na 

rzecz określenia źródeł finansowania wyżej wymienionych potrzeb,  Promowanie idei 

dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako uzupełnienia systemu ubezpieczeń 

obowiązkowych oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju rynku obowiązkowych 

i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, 

➢ Promowanie działań ochotniczych wśród obywateli, w celu wytworzenia poczucia własności, 

odpowiedzialności oraz wagi inicjatyw społecznych w zakresie należytego finansowania 

świadczeń zdrowotnych, a także dla ustanowienia modelu działalności w krajach Unii 

Europejskiej organizacji mających na celu poprawę jakości i dostępności do opieki medycznej. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1) Analizowanie zgłaszanych do Fundacji problemów dotyczących dostępności do świadczeń 

medycznych, 

2) Publikowanie, w szczególności na stronie internetowej oraz w innych mediach, informacji 

o świadczeniach zdrowotnych i procedurach medycznych, do których dostęp dla pacjentów jest 

ograniczony, 

3) Inicjowanie opracowywania raportów Oceny Technologii Medycznych oraz przygotowywanie innych 

analiz dotyczących nieefektywnego czy niekorzystnego, z punktu widzenia społeczeństwa, 

wykorzystania środków publicznych na opiekę zdrowotną, 

4) Wspieranie programów poprawy jakości lub bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, realizowanych przez 

inne organizacje, 

5) Organizowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności 

europejskich, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki 

zdrowotnej, 

6) Krzewienie w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów skutecznej poprawy 

jakości opieki zdrowotnej, poprzez organizację konferencji, kongresów i szkoleń, 

7) Organizowanie oraz współorganizowanie imprez publicznych związanych z promocją jakości 

i bezpieczeństwa nowoczesnych procedur medycznych oraz poprawą dostępności do świadczeń 

zdrowotnych, 

8) Doskonalenie specjalistów zajmujących się systemami jakości w placówkach medycznych, 



9) Udzielanie stypendiów dla pogłębiania wiedzy i umiejętności, istotnych dla zapewnienia wyższej 

jakości świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej, 

10) Prowadzenie baz danych oraz rejestrów służących poprawie jakości świadczeń medycznych, 

11) Przygotowywanie i wydawanie publikacji z zakresu EBHC (Evidence Based Health Care, opieki 

medycznej opartej na dowodach naukowych), 

12) Finansowanie: 

• badań naukowych, 

• konferencji i odczytów, 

• stypendiów i nagród. 

 

➢ Dla realizacji swoich celów, Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi 

osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

➢ Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może pomagać osobom fizycznym, innym osobom 

prawnym bądź jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność 

zbieżną z celami Fundacji. 

➢ Założone cele statutowe Fundacja może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie 

innym instytucjom. 

 

3. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym 

 

1) W 2018 roku Fundacja we współpracy z Warsaw Enterprise Institute opracowała raport 

Stwardnienie rozsiane w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych, w którym poruszone 

zostały takie kwestie jak zwiększenie dostępności do leczenia modyfikującego, wprowadzenie 

niezbędnych zmian w programach lekowych oraz wprowadzenie modelu opieki koordynowanej.  

2)  W 2018 roku Fundacja zorganizowała 1 Konferencję poświęconą najpilniejszym potrzebom ochrony 

zdrowia w Polsce: „Profilaktyka i szczepienia ochronne w Polsce: wyzwania i kierunki zmian” – 19 

kwietnia 2018 r.  

2) W 2018 roku kontynuowano projekt „Barometr WHC”. W ramach projektu „Barometr WHC”, na 

podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego przez Fundację WHC oraz w oparciu o opinie 

specjalistów, zanalizowano dostęp do leczenia w wybranych dziedzinach medycyny, w których 

występują kolejki. W obrębie każdej dziedziny wyszczególniono kilka świadczeń zdrowotnych, które są 

często wykonywane i ważne z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa — są to świadczenia 

zdrowotne wskaźnikowe dla poszczególnych dziedzin medycyny. W 2018 roku wydano 1 Barometr 

WHC, dot. zmian w dostępie do świadczeń gwarantowanych. Raport jest dostępny do pobrania na 

stronie: www.korektorzdrowia.pl/barometr/raporty/. 

 

 

http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/raporty/


• Raport 18/27/06/2018 - Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń 

zdrowotnych w Polsce - stan na kwiecień/maj 2018 r.  

4) Rozwijanie relacji z mediami; 

5) Krzewienie idei fundacji WHC na spotkaniach ze Stowarzyszeniami Pacjentów. 

 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) 58.11.Z — Wydawanie książek, 

2) 58.12.Z — Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

3) 58.13.Z —Wydawanie gazet, 

4) 58.14.Z — Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

5) 58.19.Z — Pozostała działalność wydawnicza, 

6) 58.29.Z — Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

7) 62.01.Z — Działalność związana z oprogramowaniem, 

8) 62.02.Z — Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

9) 63.11.Z — Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

10) 63.12.Z — Działalność portali internetowych, 

11) 70.22.Z — Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

12) 72.19.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych, 

13) 72.20.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 

14) 73.11.Z — Działalność agencji reklamowych, 

15) 73.12.A — Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca ma cele reklamowe w radio i telewizji, 

16) 73.12.B — Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

17) 73.12.C — Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w elektronicznych (Internet), 

18) 73.12.D — Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

19) 73.20.Z — Badanie rynku i opinii publicznej, 



20) 74.90.Z — Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

nieklasyfikowana, 

21) 82.30.Z — Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

22) 85.59.B — Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

23) 85.60.Z — Działalność wspomagającą edukację. 

 

5. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania) 

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

1) Struktura przychodów z działalności statutowej: 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

1 Darowizny, dotacje, spadki, zapisy, subwencje 20 000,00 zł 

2 Organizacja seminariów i konferencji naukowych 90 000,00 zł 

Przychody statutowe ogółem: 110 000,00 zł 

 

2) Struktura przychodów z działalności gospodarczej: 

W 2018 r. nie uzyskano przychodów z działalności gospodarczej. 

3) Pozostałe przychody w okresie sprawozdawczym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

1 Zaokrąglenie podatku VAT 1,39 zł 

Pozostałe przychody ogółem: 1,39 zł 

 

7. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

• Przychody z realizacji seminariów i konferencji 110 000,00 zł 

• Koszty organizacji seminariów i konferencji 97 583,37 zł 

 

8. Działalność gospodarcza 

a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą — NIE 

b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej — 0,00 zł 

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł — 0% 

 



9. Informacje o poniesionych kosztach 

a) Koszty realizacji zadań statutowych: 97 583,37 zł 

b) Dane o kosztach administracyjnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

1 Zużycie materiałów i energii 0 zł 

2 Usługi obce 6 838,65 zł 

3 Podatki i opłaty 0 zł 

4 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
12 033,01 zł 

5 Pozostałe koszty administracyjne 361,71 zł 

Koszty administracyjne ogółem: 19 233,37 zł 

 

c) Dane o kosztach działalności gospodarczej 

W 2018 r. nie poniesiono kosztów działalności gospodarczej. 

 

d) Dane o pozostałych kosztach operacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

1 Zaokrąglenie podatku VAT 0,28 zł 

2 Opłaty KRS 0,00 zł 

Pozostałe koszty ogółem: 0,28 zł 

 

10. Dane o zatrudnieniu w fundacji 

Wyszczególnienie zatrudnienia pracowników 
etatowych 

Liczba osób zatrudnionych w okresie od 
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Dyrektor Biura Fundacji 0 

Specjalista do spraw promocji i organizacji 0 

Analityk 0 

Specjalista ds. marketingu 0 

Specjalista ds. administracyjno-biurowych 0 

Ogółem 0 

 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej — brak 

 

11. Łączna kwota wynagrodzeń osobowych w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych 

w tym: 



a) wynagrodzenie zasadnicze ogółem: nie dotyczy 

b) wynagrodzenia za czas choroby (wypłacone wyłącznie ze środków zakładu pracy): nie dotyczy 

c) nagrody: nie przyznano 

d) premie:  nie dotyczy 

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy 

f) pozostałe wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy: nie dotyczy 

g) pozostałe składniki wynagrodzeń osobowych: nie dotyczy 

 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia: nie wynagradzano 

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia; nie dotyczy 

 

13. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

1 Wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia 0,00 zł 

2 Wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło 45 809,84 zł 

3 Nagroda jubileuszowa 0,00 zł 

Ogółem 45 809,84 zł 

 

14. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 

Fundacja w udokumentowanym okresie nie udzielała pożyczek. 

 

15. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków): 

ING Bank Śląski S.A. saldo na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 34 561,86 zł. 

 

16. Dane o nabytych obligacjach 

Fundacja w udokumentowanym okresie nie nabyła obligacji. 

 



17. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek 

Fundacja w udokumentowanym okresie nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

18. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ten cel 

Fundacja w udokumentowanym okresie nie nabyła nieruchomości. 

 

19. Nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja w udokumentowanym okresie nie nabyła innych środków trwałych. 

 

20. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

a/ aktywa: 35 466,38 zł 

b/ zobowiązania: 27 891,82 zł 

 

21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne): 

Nie zlecono. 

 

22. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

o składanych deklaracjach podatkowych 

 

Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych: 2 401,00 zł 

➢ Złożono VAT-7K, PIT-4,  CIT-8 

 

23. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach oraz wyniki tych 

kontroli 

Nie przeprowadzono kontroli. 

 

Podpisy członków Zarządu 



(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut nie stanowi 

inaczej) 

 

 

.............................................      …………………………………… 

 


