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Dane organizacji:
Stowarzyszenie Leczymy z Misją
Ul. Rokietnicka 5e, 60-806 Poznań
Numer REGON: 368612790
Numer NIP: 7792474101

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Do 17.10.2020:

Od 17.10.2020:

Marcin Kiszka – Prezes;

Marcin Kiszka – Prezes;

Piotr

Filberek

planowania

–

Wiceprezes

ds.

strategicznego

i

Piotr

Filberek

planowania

–

Wiceprezes

ds.

strategicznego
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marketingu;

marketingu;

Maria Buda – Członkini zarządu ds.

Maria Buda – Członkini zarządu ds.

finansów i partnerów strategicznych;

finansów i partnerów strategicznych;

Natalia Krawczyk – Sekretarz Główna;

Anna Płotek – Sekretarz Główna;

Milena Snopek – Human Resources.

Milena Snopek – Human Resources.

Skład Komisji Rewizyjnej
Olga Połukord – Przewodnicząca komisji rewizyjnej
Małgorzata Gackowska – Członkini komisji rewizyjnej
Joanna Kujawska – Członkini komisji rewizyjnej
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Cele statutowe Stowarzyszenia
1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
2. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen
domowych, klęsk żywiołowych i innych sytuacji zagrażających ich życiu lub
dobrobytowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej w ramach świadczenia
pomocy zdrowotnej.
4. Promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i na świecie.
5. Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i
oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy
humanitarnej i rozwojowej, praw człowieka, świadomości zdrowotnej oraz
większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych.
6. Wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w
zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej i innych
potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
7. Edukacja i rozwój członków Stowarzyszenia.
8.

Rozwijanie

kontaktów

międzynarodowym,

których

ze

środowiskiem

celem

jest

lokalnym,

kształtowanie

ogólnopolskim

różnorodnych

współpracy w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
9. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
10. Nauka, oświata i wychowanie.
11. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.

i

form

Przedmiot działalności statutowej
Stowarzyszenie

realizuje

swoje

cele

poprzez:

1. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących
działalności
2. Wspieranie partnerów

Stowarzyszenia.
Stowarzyszenia w

zakresie organizacji szkoleń,

wolontariatu, darowizn środków trwałych, darowizn pieniężnych.
3. Pomoc rzeczową i finansową, na rzecz osób potrzebujących wspieranych przez
Stowarzyszenie.
4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerów Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po
spełnieniu niezbędnych warunków prawnych.
6. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych oraz
przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej.
7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych.
8. Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych i
artystycznych i innych podobnych przedsięwzięć.
9. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
10. Przyznawanie nagród, stypendiów, dotacji.
11. Produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.
12. Popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji rządowej
i samorządowej i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z wszelkimi
instytucjami i osobami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
14. Współpracę z mediami.
15. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach.
16. Organizowanie wymian i staży dla pracowników administracji i ochrony zdrowia
pochodzących spoza Polski.
17. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w szczególności z zakresu
zdrowia publicznego, medycyny, ochrony zdrowia, nowych technologii.

5

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Koronazgłowy.pl
4 marca 2020 roku Minister Zdrowia oficjalnie ogłosił pierwszy przypadek polskiego
pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-19. Następujące po tej dacie miesiące zostaną
zapamiętane jako czas pilnego przygotowywania polskiej ochrony zdrowia na nadchodzące
kilka lat pandemii. Ze względu na zaburzenia szlaków logistycznych oraz zablokowanie
szlaków handlowych przez niektóre kraje, kluczowe do produkcji rękawiczek, maseczek i
przyłbic bardzo szybko okazało się, że dostępne zapasy Środków Ochrony Indywidualnej w
polskich placówkach ochrony zdrowia nie wystarczają na tak wysokie zużycie. Społeczność
akademicka i medyczna bardzo szybko zaczęła odpowiadać na wiele z powstających
potrzeb. Tym sposobem powstały KORONALIA UMP - studencki wolontariat na czas walki z
koronawirusem. Powstał on dzięki wspólnemu zaangażowaniu przedstawicieli kilku
organizacji oraz wielu studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Z jej korzeni,
wspólnie z lek. Patrykiem Konieczką, prezesem Lekarzy Medycyny Ratunkowej,
wolontariuszami Stowarzyszenia Leczymy z Misją oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland przy wsparciu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powstał
projekt nazwany koronazgłowy.pl. Inicjatywa miała za zadanie koordynować udzielaniem
pomocy oraz rozprowadzaniem zasobów w tym trudnym dla wszystkich okresie.
Na terenie Poznania działania inicjatywy obejmowały:
• zaopatrywanie osób starszych i o obniżonej odporności w niezbędne artykuły
codziennego użytku, dla których własnoręczne robienie zakupów byłoby
zagrożeniem zdrowia,
• zbieranie zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej od lekarzy pracujących
w placówkach publicznej ochrony zdrowia oraz ich produkcja i dystrybucja poprzez
formularz dostępny na stronie koronazglowy.pl.,
• koordynację szycia jednorazowych fartuchów przez lokalne krawcowe w filii
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Szyperskiej,
• opracowanie instruktażu do samodzielnego, domowego tworzenia maseczek,
konsultowanego z lekarzami zakaźnikami, oraz kombinezonów ochronnych, dzięki
uprzejmości Pani Moniki Balickiej, firmy Strima i Texi,
• pozyskiwanie materiałów oraz osób szyjących maseczki jednorazowe (początkowo
w ramach akcji na Facebooku: „Poznań szyje maseczki”, od kwietnia została
uruchomiona przestrzeń Auli Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). Pomoc
zaoferowali również przebywający w Zakładzie Karnym w Koziegłowach w ramach
programu Resort Sprawiedliwości Pomaga, którzy uszyli na cele akcji 2600 sztuk
maseczek,
• koordynację dystrybucji przyłbic ochronnych produkowanych przy pomocy
drukarek 3D Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz drukarek plotterowych
(pracownicy firmy Studio-Okno w Dąbrówce), jak również 4465 maseczek i 268 gogli
sportowych podarowanych przez firmę 4F.
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W szczytowym momencie akcji, magazyny akcji funkcjonowały w:
● Krakowie, przy Szpitalu Specjalistycznym im Stefana Żeromskiego przy Osiedlu na
Skarpie,
● Warszawie przy Okręgowej Izbie Lekarskiej przy ulicy Puławskiej 18,
● Olsztynie, przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej przy ulicy Żołnierskiej 16c,
● Gdańsku, w Okręgowej Izbie Lekarskiej przy ulicy Śniadeckich 33
● funkcjonującym do zakończenia akcji magazynie w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w
Poznaniu.

Specjalne podziękowania za darowiznę na rzecz koronazgłowy.pl należą się
Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich. Do zakończenia akcji w lipcu
2020 roku, wyłączając środki przekazane przez Fundację Lekarze Lekarzom,
oddział poznański koronyzgłowy.pl rozdysponował środki ochrony
indywidualnej do 657 placówek.
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Dokładny podział rozdysponowanych środków:
maseczki szyte
maseczki wielokrotnego użytku 3M
rękawiczki (w opakowaniach)

99510
12
312

fartuchy/kombinezony

2082

przyłbice

4057

gogle
płyny do dezynfekcji (w litrach)
ochraniacze na buty
czepki
maseczki FFP1
filtry bakteryjno-wirusowe

331
1488,9
1495
776
1270
50
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Dystrybucja Środków Ochrony Indywidualnej przekazanych przez
Fundację Lekarze Lekarzom
Pod koniec marca 2020 r. Fundacja Kulczyk zadecydowała o przekazaniu 20 mln zł na walkę
z epidemią wywołaną przez koronawirusa. Środki trafiły do Fundacji Lekarze Lekarzom i
zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Sprzęt ten został zakupiony w Chinach
i przetransportowany drogą lotniczą do Poznania, skąd uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej
został przekazany do dystrybucji Okręgowym Izbom Lekarskim. Koronazgłowy.pl jako
prężnie działający projekt na terenie Wielkopolski został uchwałą Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej odpowiedzialny za opracowanie planu dystrybucji. Prezydium zatwierdziło
opracowany przez koordynatorów plan, zakładający podział sprzętu na pakiety w zależności
od stopnia i częstotliwości narażenia na czynnik zakaźny. Łącznie utworzono 1440 pakietów.
Każdy lekarz mógł otrzymać maksymalnie jeden pakiet. Zgłoszenia były realizowane w
kolejności chronologicznej.
Środki podzielono jak w poniższej tabeli:

Dostępne materiały

Proporcja

Dla lekarzy
Dla lekarzy
pracujących
Dla lekarzy
Dla
Fundusz
pracujących
w
pracujących lekarzy
rezerw
w ramach
jednostkach
w AOS
dentystów
POZ
szpitalnych
0,17

0,40

0,12

0,07

0,24

Nazwa

Ilość

Maseczki
N95

116000

14900

58000

6600

4500

32000

Maseczki
Chirurgiczne

78000

16900

18500

17600

9000

16000

Kombinezony

7750

1160

4550

440

0

1600

Gogle

7600

1470

3050

880

600

1600

Przyłbice

7600

1470

3050

880

600

1600
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Dla lekarzy
pracujących
w
jednostkach
szpitalnych

Dla lekarzy
pracujących
w ramach
POZ

Dla lekarzy
pracujących
w AOS

liczba.
pakietów

700

440

300

Maseczki N95

jak poniżej

15

15

Maseczki
Chirurgiczne

jak poniżej

40

30

Kombinezony

jak poniżej

1

0

Gogle

jak poniżej

2

2

Przyłbice

jak poniżej

2

2

SOR

OIT

INNE
ODDZIAŁY

liczba
pakietów

300

150

250

Maseczki N95

120

80

40

Maseczki
Chirurgiczne

30

30

20

Kombinezony

10

7

2

Gogle

5

7

2

Przyłbice

5

7

2

Dla lekarzy
dentystów

SUMA
PAKIETÓW

1440
Skład ustalony
przez komisję
stomatologiczną
przy WIL
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Pakiety dostarczane były przez pracowników Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz
wolontariuszy koronazglowy.pl przy pomocy samochodów dostawczych Izby. Codzienna
obecność wolontariuszy na miejscu umożliwiała również odbiór osobisty pakietów - z
magazynu w Poznaniu lub z siedzib delegatur Izby w Wielkopolsce.
Ostatecznie, pakiety dotarły do 1380 lekarzy. Pozostałe pakiety zostały rozpakowane i
rozdystrybuowane do innych beneficjentów z formularza poza pulą środków z Fundacji
Lekarze Lekarzom.

Działania w ramach akcji koronazgłowy.pl zostały zawarte w raporcie
“Epidemia Pomocniczości” sporządzonego przez inicjatywę Każda Pomoc.
Inicjatywa została wyróżniona Medalem Honorowym Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej przyznanym przez prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr. n.
med. Artura de Rosier.
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Koronazglowy.pl w Krakowie
Oddział krakowski akcji zajmował się dystrybucją i produkcją ŚOI. W produkcji maseczek
wsparł akcję zakład Ewa Bień. W ciągu całej akcji wolontariusze wytworzyli lub pozyskali i
podarowali:
•
•
•
•
•
•
•

899 przyłbic,
3716 masek szytych,
2300 rękawiczek,
950 maseczek chirurgicznych,
33400 filtrów do maseczek,
67 fartuchów ochronnych,
598 czepków.

Łącznie oddział krakowski akcji wsparł 25 oddziałów szpitalnych, 12 placówek Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz 18 placówek typu DPS,
MOPS i innych organizacji na rzecz poszkodowanych.
Dzięki staraniom krakowskich wolontariuszy i uprzejmości Red Noses Production House
powstał film mający na celu promocję wolontariatu oraz zbiórkę funduszy na dalszy zakup
materiałów do produkcji Środków Ochrony Indywidualnej.
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Spotkanie podsumowujące
18. stycznia 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie dla darczyńców oraz patronów
Stowarzyszenia, w szczególności wspierających zeszłoroczne działania Leczymy z Misją. Ich
wsparcie i zaangażowanie umożliwiły nam realizację projektów w Kenii i Ugandzie.
Spotkanie odbyło się w restauracji Winobramie w Poznaniu. Spotkanie uświetnił koncert
gitary klasycznej w wykonaniu finalisty konkursu Warsaw Fingerstyle Festival, a zarazem
jednego z naszych wolontariuszy - Mariusza Nawarycza.
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Debata “Dobre Praktyki Pomagania: jak pomagać by
nie szkodzić?”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE
zorganizowała cykl debat wokół pojęcia wspólnoty. Na jedną z nich, zatytułowaną „Dobre
Praktyki Pomagania: jak pomagać by nie szkodzić?”, zostało zaproszone nasze
Stowarzyszenie. Tematem debaty były odpowiedzialne działania pomocowe, wzorce
dobrej i mądrej pomocy oraz unikanie powielania szkodliwych stereotypów podczas
rozmowy o Krajach Globalnego Południa.
Debata odbyła się 30 listopada 2020, prowadzona była przez Sarę Alexandre oraz Margaret
Amaka Ohia-Nowak, między Jamesem Ofwona i Klaudią Ofwona Draber z ramienia fundacji
Ofwona oraz Marcinem Kiszką reprezentującym Stowarzyszenie Leczymy z Misją.
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