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Historia i dokonania 

Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia została zarejestrowana w Są-
dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 3 kwietnia 1996 roku. 

W statucie Fundacji zapisaliśmy następujące cele: 
1. Poprawa wyposażenia placówek medycznych. 
2. Promocja zdrowia 

Cel pierwszy jest realizowany poprzez zakupy aparatury dia-
gnostycznej i leczniczej, która była przekazywana nieodpłatnie 
publicznym placówkom służby zdrowia. 

Od początku naszej działalności wiedzieliśmy, że pierwszym 
zakupem Fundacji powinien być mammograf ze względu na do-
niosłość problemu jaki stanowi rak piersi, ten najczęstszy nowo-
twór złośliwy u kobiet. W Polsce co szesnasta kobieta zapada na 
tę chorobę. Stwierdzono, że dzięki systematycznie wykonywanym 
badaniom mammograficznym, śmiertelność kobiet dotkniętych 
tym schorzeniem, zmalała o 24%. 

W roku 1998 - drugim roku naszej działalności - zakupiliśmy 
mammograf amerykańskiej firmy Bennet Trex Medical wraz z auto-
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matyczną wywoływarką do zdjęć rtg za kwotę 244 800 zł (60 tysięcy 
dolarów amerykańskich), który przekazaliśmy do użytkowania Sa-
modzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Pruszkowie. Równocześnie Fundacja zorganizowała Poradnię 
Chorób Sutka i wyposażyła ją wydając na ten cel 12 500 zł. 

Do 31 grudnia 2006 roku mammografem tym wykonano 17 
486 badań i wykryto 154 przypadki raka piersi (wszystkie dane 
liczbowe zawarte w niniejszym opracowaniu zostały ustalone na 
dzień 31 grudnia 2007 r). 

Drugim naszym zakupem był kolonoskop japońskiej firmy 
Endo Electronic, który przekazaliśmy Szpitalowi Powiatowemu 
w Pruszkowie. Koszt aparatu wyniósł 44 735 zł. Do końca 2006 
roku wykonano 484 kolonoskopii wykrywając 32 przypadki raka 
jelita grubego. 

Rak jelita grubego jest drugim pod względem częstotliwości 
występowania nowotworem złośliwym (po raku piersi), u kobiet 
jak i u mężczyzn (po raku płuc). Nowotwór złośliwy jelita grubego 
jest więc jednym z najbardziej doniosłych problemów onkolo-
gicznych. 

Kolonoskopia jest najskuteczniejszą metodą wykrywaniu tego 
schorzenia - umożliwia także leczenie stanów przedrakowych. 

W marcu 2002 roku zakupiono dwa aparaty do terapii pul-
sacyjnej polem magnetycznym małej częstotliwości (aparaty do 
magnetoterapii). Łączny ich koszt wyniósł 23 376 złotych. 

Trafiły one do Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 
oraz do Poradni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Samodzielnego 
Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pruszkowie. 

Aparaty te przynoszą ulgę w schorzeniach ortopedycznych, 
neurologicznych, układu krążenia oraz w urazach kostno-stawo-
wych. Wykonano nimi dotychczas ponad 40 tysiący zabiegów ku 
pożytkowi i zadowoleniu pacjentów. 
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We wrześniu 2003 r Fundacja podjęła inicjatywę zakupu no-
woczesnego aparatu EKG i zestawu do badań wysiłkowych dla 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, urządzeń odgrywających bar-
dzo istotną rolę w diagnostyce chorób serca. Dzięki zrozumieniu 
i życzliwości okazanej przez władze Pruszkowa w lipcu 2004 r 
zakup został sfinalizowany. 

W styczniu b.r. zakupiono i przekazano do użytkowania Od-
działowi Położniczo-Ginekologicznemu Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie dwa aparaty KTG (kardiotokograiy). Umożliwiają 
one kontrolę pracy serca płodu oraz czynności skurczowej macicy, 
a tym samym przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno 
płodu jak i rodzącej. Koszt zakupu wyniósł 17 140 zł. 

Realizując drugi cel statutowy, jakim jest promocja zdrowia, 
członkowie Fundacji propagowali wiedzę medyczną i zdrowy styl 
życia w artykułach zamieszczanych w lokalnej prasie, w wystą-
pieniach w telewizji kablowej oraz podczas prelekcji organizo-
wanych wspólnie z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-
Naukowym. 

Środki na zakupy Fundacja uzyskiwała z dotacji władz sa-
morządowych Pruszkowa i gmin ościennych (z terenu dawnego 
powiatu pruszkowskiego), a poza tym z kwest ulicznych i przyko-
ścielnych. Ponadto Fundacja organizowała liczne koncerty muzy-
ki rozrywkowej i klasycznej, które dobrze służyły propagowaniu 
celów Fundacji, a dochody z nich - niestety niewielkie - zasilały 
nasze konto. Imprezy te dochodziły do skutku dzięki nieodpłat-
nemu użyczaniu nam sal i rezygnacji artystów z honorariów za 
występy. 

Pragnę nadmienić, że zgodnie z zapisami statutowymi, Funda-
cja nie prowadzi działalności gospodarczej (działa „non profit"), 
a wszyscy jej członkowie pracują całkowicie bezinteresownie bez 
jakichkolwiek gratyfikacji. 

Już na początku użytkowania mammografu wyłonił się nastę-
pujący problem. Sądziliśmy, że publiczna placówka służby zdrowia 
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otrzymująca nasz aparat do użytkowania będzie w stanie zapewnić 
szeroki dostęp kobietom do mammografu i w tym celu koszt badania 
będzie obejmował jedynie koszty własne, bez kosztów amortyzacji 
aparatu i bez zysku. Naszym zdaniem powyższa zasada powinna do-
tyczyć przynajmniej kobiet zamieszkujących na terenie gmin, które 
partycypowały w kosztach zakupu aparatu. Jednak trudna sytuacja 
finansowa skłaniała kolejne dyrekcje ZOZ-u do postrzegania mam-
mografu wyłącznie w kategoriach komercyjnych. Dyrektorzy ZOZ-u 
podnosili samowolnie opłaty za badanie mammograficzne mimo, że 
zgodnie z umową zawartą między ZOZ-em a Fundacją, zmiana wyso-
kości opłaty może następować wyłącznie za zgodą Fundacji. Sprawa 
opłaty stała się więc źródłem konfliktu między kolejnymi dyrekcjami 
ZOZ-u a Fundacją, jednak dzięki naszym interwencjom, udało się 
utrzymać koszt badania na poziomie konkurencyjnym w stosunku 
do opłat pobieranych w innych pracowniach mammograficznych. 

Negatywne doświadczenia spowodowały, że Fundacja pełni 
stały nadzór nad wykorzystaniem sprzętu, by interweniować w 
przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie wywiązuje się z umowy 
zawartej z Fundacją. 

Problemem, z którym Fundacja boryka się od początku swego 
istnienia jest pozyskiwanie środków na zakup kolejnych aparatów. 
Aktualnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają władzom samo-
rządowym przekazywanie dotacji na cele Fundacji. 

Decyzją ministra sprawiedliwości Fundacja uzyskała status 
organizacji upoważnionej do uzyskiwania nawiązek zasądzanych 
przez Sąd. Jednak duża konkurencja, szczególnie ze strony orga-
nizacji dysponujących możliwościami udzielania porad prawnych 
osobom poszkodowanym, praktycznie eliminuje nas jako benefi-
cjentów tego rodzaju korzyści. 

Fundacja jako organizacja użytku publicznego jest uprawnio-
na do otrzymywania 1% rocznego podatku od podatników. Ale i 
na tym polu działa duża liczba organizacji ubiegających się o po-
zyskanie 1% odpisu, a dotychczasowa, dość kłopotliwa procedura 
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związana z przekazywaniem owego odpisu sprawiła, że wpływy z 
tego źródła były niewielkie. Obecnie wiążemy nadzieję z nowymi, 
znacznie uproszczonymi przepisami wchodzącymi w życie już od 
nowego roku, mianowicie w formularzach PIT pojawi się pozycja 
na podanie nazwy organizacji użytku publicznego, której chcemy 
przekazać 1% podatku oraz numer jej wpisu w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Wystarczy jedynie wpisać nazwę organizacji (np. 
Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia - nr KRS/0000149252) i kwotę 
stanowiącą 1% podatku. Pieniądze do Fundacji przekaże za nas 
Urząd Skarbowy, który będzie posiadał numery kont Fundacji. 

Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia powstała z inicjatywy jed-
nej osoby. Nie mogłaby jednak funkcjonować, gdyby nie grupa 
społeczników, która nie szczędząc czasu i trudu, zaangażowała 
się w tę działalność. 

Obecnie skład władz Fundacji jest następujący (w kolejno-
ści alfabetycznej) : Rada Fundacji - Irena Horban, Adam Jan-
czewski, Zbigniew Kosmalski (przewodniczący) Jolanta Kulik, 
ks. Józef Podstawka, Franciszek Piwowarczyk, Zofia Sadowska 
oraz Zarząd - Janusz Daniluk, Danuta Drygas, Hanna Ostrow-
ska-Biskot (prezes) Anna Wyszyńska-Górska. Kilka osób zrezy-
gnowało z pracy w Fundacji z różnych powodów; byli to Maria 
Borowiec, ks. Jan Górny, Ewa Gradowska, Piotr Hoser, Jerzy 
Sierak, Janina Troczyńska. Każda z tych osób wniosła znaczący 
wkład w działalność Fundacji, a niektóre z nich nadal z nami 
współpracują. 

Fundacja szczyci się gronem sympatyków, ludzi dobrej woli, 
skłonnych do szlachetnych, bezinteresownych działań, z których 
wymienię przykładowo Dariusza Lachowicza, wspierającego nas 
w rozwiązywaniu wszelkich problemów natury prawnej i Wło-
dzimierza Stępniewskiego, jako cennego źródła koncepcji orga-
nizacyjnych. 

Dużo życzliwości i wsparcia dla naszych działań doświadczyli-
śmy ze strony prezydenta Pruszkowa, p. Jana Starzyńskiego i byłego 
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prezydenta, p. Euzebiusza Kiełkiewicza, a także ze strony byłego 
przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Józefa Moczuło oraz zespołu 
Biura Rady. Z wielką ochotą korzystaliśmy w przeprowadzaniu 
przetargów na zakup sprzętu z wysoce profesjonalnej pomocy Biu-
ra Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 

Wszystkim tym osobom składamy serdeczne podziękowanie. 
Szczególnie gorąco i serdecznie pragniemy podziękować 

wszystkim naszym darczyńcom, którzy swoimi wpłatami przy-
czynili się do zakupu aparatury. 

Dotychczasowa działalność Fundacji Pomocy Służbie Zdrowia 
przysporzyła pruszkowskim placówkom służby zdrowia aparatów 
medycznych za sumę 395 000 złotych. Potrzeby aparaturowe nadal 
pozostają bardzo duże. Czy Fundacja będzie mogła być pomocna w 
zaspakajaniu tych potrzeb zależy i od ciebie czytelniku niniejszych 
słów. A wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym PIT wypełnić 
dodatkowo trzy rubryki: 

1. Nazwa organizacji użytku publicznego - FUNDACJA 
POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA 

2. Numer KRS: 0000149252 
3. Kwota przeznaczona na rzecz Fundacji: 1% podatku do-

chodowego ....zł gr 

Nasz numer konta: 
27 1020 1055 0000 9702 0015 2785 PKO BANK POLSKI 
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