Sprawozdanie merytoryczne
za 2016 rok
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I.
Fundacja Onkologia 2025
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
skrytka pocztowa 24
www.onkologia2025.pl
e-mail: anna.andrzejczak@onkologia2025.pl
Data wpisu do KRS: 14.04.2014
Numer KRS: 0000506031
Regon:147194846
NIP: 701 042 17 93
Zarząd Fundacji:
Lubomir Jurczak, Prezes Zarządu
Fundacja została powołana w celu:
1. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
2. wspierania niezależnych badań naukowych realizowane w ramach Think-Tanku (forum
eksperckiego) Onkologia 2025,
3. wspomagania działalności naukowej, badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie medycyny
i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii,
4. upowszechniania wiedzy w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,
5. wspierania systemu ochrony zdrowia w Polsce, propagowania zdrowego stylu życia,
6. promocji i pobudzania wszelkiej aktywności społecznej, przyczyniającej się do ochrony
zdrowia, ze szczególnych uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych,
7. działania na rzecz wspierania placówek związanych z opieką nad chorymi na raka
i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym osób chorych na raka,
8. upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony zdrowia,
9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
w dziedzinie ochrony zdrowia i profilaktyki,
10. wspierania studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu medycznym,
11. wspierania inicjatyw kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa
narodowego,
12. działalności charytatywnej,
13. wspierania działalności innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, organizacji pozarządowych i innych, których
działalność obejmuje zadania, stanowiące cele Fundacji.
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie badań naukowych,
2. organizację, finansowanie lub współfinansowanie Think-Tanku (forum eksperckiego)
Onkologia 2025,
3. organizowanie, finansowanie i współfinansowanie akcji zmierzających do promowania
rozwoju wiedzy z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem
onkologii,
4. przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy
stypendialnych, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii,
5. fundowanie stypendiów oraz grantów dla osób fizycznych i zespołów prowadzących badania
naukowe,
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6. organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe absolwentów uczelni medycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakres onkologii,
7. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych z zakresu upowszechniania wiedzy
o zdrowiu, ekonomice ochrony zdrowia,
8. organizowanie, finansowanie i współfinansowanie krajowych i międzynarodowych
warsztatów, szkoleń, konferencji,
9. działalność w zakresie prowadzenia szkoleń, badań, analiz oraz opiniowania systemów
organizowania i finansowania świadczeń opieki medycznej,
10. organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym
wernisaży, wystaw, koncertów, szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji,
publikacji i wydawnictw,
11. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju
i zagranicą w zakresie działania Fundacji.
12. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności na zasadach
nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem zasad wynikających
z odpowiednich przepisów.

II.
Działalność Fundacji w 2016 roku
1. Badanie „Analiza czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i leczenie chorób
nowotworowych w Polsce”
Badanie „Analiza czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i leczenie chorób nowotworowych
w Polsce” zostało po raz pierwszy przeprowadzone na przełomie 2014/15 roku. Jego celem było
sprawdzenie, jak długo pacjenci czekają na diagnozę i leczenie w Polsce, jakie czynniki mają
wpływ na czas oczekiwania, jak wygląda „ścieżka pacjenta” od momentu pojawienia się
podejrzenia choroby, przez diagnostykę do leczenia. Na podstawie ankiet, wywiadów oraz
szczegółowej analizy historii choroby określono realne czasy oczekiwania od podejrzenia do
rozpoczęcia leczenia. Inicjatorem i pomysłodawcą badania jest prof. Sergiusz Nawrocki. Głównym
badaczem realizującym projekt jest dr Karolina Osowiecka, która w oparciu o wyniki badania
obroniła w kwietniu 2016 roku swoją pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Po roku – na przełomie 2015/16 badanie zostało powtórzone. Wzięło w nim udział ponad 400
pacjentów. Użyto tych samych metod badawczych.
Wyniki dają podstawę do porównania zmiany, jaka zaszła w systemie opieki onkologicznej po
wejściu w życie tzw. pakietu onkologicznego, czyli zestawu aktów prawnych zmieniających
sposób organizacji i finansowania opieki onkologicznej w Polsce.
2. Jakość w onkologii
Temat jakości opieki onkologicznej znajduje się w obszarze zainteresowania Fundacji od początku
jej funkcjonowania. W 2016 Fundacja rozpoczęła długofalowy projekt skupiający się na
szczegółowych aspektach tego zagadnienia. Inspiracją były projekty własne Fundacji oraz raport
„Cancer care. Assuring quality to improve survival” OECD z 2013 roku. Na jego podstawie
opracowano matrycę podsumowującą kluczowe elementy systemów opieki zdrowotnej
uwzględniających czynniki jakościowe. Stanowi ona „mapę drogową” dla Fundacji w planowaniu
działań i wyborze priorytetów na najbliższe lata
Projekt jest kontynuowany.
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3. Fundusz mediów
We współpracy z Funduszem Mediów powstał cykl artykułów poświęcony organizacji opieki
onkologicznej w czterech krajach europejskich. Fundacja była grantodawcą dla projektu,
w ramach którego dziennikarze na miejscu poznawali rozwiązania stosowane w innych
systemach zdrowotnych skupiając się na perspektywie pacjenta. Inspiracją dla projektu był raport
„Systemy opieki onkologicznej w wybranych krajach”.
4. Konsultacje aktów prawnych
Fundacja brała udział w konsultacjach kluczowych aktów prawnych istotnych dla onkologii.
Szczegółowy komentarz przygotowano między innymi do „Map potrzeb zdrowotnych
w onkologii”.

III.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

IV.
W roku kalendarzowym 2016 nie odnotowano uchwał zarządu

V.
Informacje o uzyskanych przychodach 01.01.2016-31.12.2016:
A.
AI.
AII.
AIII.
AIV.
AV.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży usług
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody z działalności statutowej

400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00

VI.
Informacje o poniesionych kosztach 01.01.2016-31.12.2016:
B.
BI.
BII.
BIII.
BIV.
BV.
BVI.
BVII.
BVIII.

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

469 677,52
0,00
1 225,08
437 536,73
0,00
0,00
16 065,94
0,00
14 849,77
0,00
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VII.
1. liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według 0
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację 0
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
3. wysokość
rocznego
lub
przeciętnego
miesięcznego 30 750,00
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych W całości z
organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością wynagrodzenia
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, inne
świadczenia
4. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

tytułu

16 095,94

5. udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem 0
według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców
i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
6. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 15 814,96
banku
(mBank)
7. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 0
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
8. nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 0
wydatkowanych na to nabycie
9. nabyte pozostałe środki trwałe

0

10. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych Aktywa: 17 273,79
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów Zobowiązania: 36 425,68
statystycznych

VIII.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Nie dotyczy
IX.
Informacja:
o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
podatkowych
w sprawie składanych deklaracji podatkowych

zobowiązań Brak zaległych
zobowiązań
CIT-8
5

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji kontrola.

Lubomir Jurczak
Prezes Zarządu
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