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Dr n. med. Zbigniew Kosmalski
Przewodniczący Rady Fundacji

FUNDACJA POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA 
organizacja pożytku publicznego.

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

W 2004r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicz-
nego i została zarejestrowana pod numerem KRS 0000149252.

W statucie Fundacji zapisaliśmy następujące cele:

poprawa wyposażenia placówek medycznych. Cel ten jest re-
alizowany poprzez zakupy aparatury diagnostycznej i leczniczej, 
które są przekazywane nieodpłatnie publicznym placówkom służ-
by zdrowia do użytkowania.

promocja zdrowia.

Pierwszym zakupem Fundacji był mammograf ze względu na 
wagę problemu, jaki stanowi rak piersi, najczęstszy nowotwór 
złośliwy u kobiet. Wybór ten oparty był również na świadomości 
wielkiej roli, jaką w walce z tą chorobą odgrywa badanie mammo-
grafi czne.

Tak więc w 1998r. zakupiliśmy mammograf amerykański wraz 
z wywoływarką do zdjęć rtg. i przekazaliśmy do użytkowania sa-
modzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pruszkowie. Mammografem tym wykonano ponad 20 ty-
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sięcy badań i wykryto 176 przypadków raka piersi. Po 11 latach 
intensywnej eksploatacji aparat został przeznaczony do kasacji. 
Obecnie badania są wykonywane aparatem zakupionym przez dy-
rekcję Szpitala Powiatowego. 

Drugim istotnym zakupem był japoński kolonoskop, który prze-
kazaliśmy do użytkowania Szpitalowi Powiatowemu w Pruszkowie.

Problem nowotworów złośliwych jelita grubego jest jednym 
z najbardziej poważnych problemów onkologicznych nie tylko ze 
względu na częstotliwość występowania raka o tym umiejscowie-
niu, ale również na wzrastającą zachorowalność. Rak jelita grube-
go jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
przewodu pokarmowego – zarówno u kobiet (po raku piersi), jak 
i mężczyzn (po raku płuc). Zwiększone ryzyko zachorowania ob-
serwuje się po 50 roku życia, które wzrasta z wiekiem.

Kolonoskopia jest najskuteczniejszą metodą wykrywania raka 
jelita grubego, a także umożliwia wykrywanie i leczenie stanów 
przedrakowych czyli polipów. Po 50-tym roku życia 20-25% pa-
cjentów, u których stwierdzono polipy nie odczuwa żadnych dole-
gliwości. Nie każdy polip stanowi zagrożenie przekształceniem się 
w raka. Istnieją bowiem polipy nowotworowe i nienowotworowe.

Kolonoskopem zakupionym przez Fundację do końca 2010 r. 
wykonano 1822 kolonoskopie i wykryto 105 przypadków raka je-
lita grubego.

W następnych latach Fundacja zakupiła dwa aparaty do terapii 
pulsacyjnej polem magnetycznym małej częstotliwości (aparaty 
do magnetoterapii) i przekazała do użytkowania Poradni Rehabi-
litacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie czyli do Przychodni na ul. Drzymały 
oraz do Poradni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Samodzielnego 
Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pruszkowie czyli do Oddziału Neurologicznego Szpitala 
w Tworkach.
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Aparaty te przynoszą ulgę w schorzeniach ortopedycznych, 
neurologicznych, układu krążenia oraz w urazach kostno – stawo-
wych. Aparatami tymi wykonano dotychczas tysiące zabiegów ku 
pożytkowi i zadowoleniu pacjentów.

Kolejnym dokonaniem Fundacji było podjęcie inicjatywy zaku-
pu nowoczesnego aparatu EKG i zestawu do badań wysiłkowych 
dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, urządzeń odgrywających 
bardzo istotną rolę w diagnostyce chorób serca. Zakup został sfi -
nalizowany dzięki zrozumieniu doniosłości problemu i okazanej 
nam życzliwości przez władze Pruszkowa.

Dwa ostatnie zakupy Fundacji mają wspólny mianownik. Jest 
nim bezpieczeństwo matki i dziecka w czasie porodu. Takie prze-
słanie nam przyświecało, gdy dokonywaliśmy zakupu dwóch apa-
ratów KTG (kardiotokografów) dla Oddziału Położniczego Szpitala 
powiatowego w Pruszkowie. Aparaty te umożliwiają kontrolę pracy 
serca płodu oraz czynności skurczowej macicy, a tym samym przy-
czyniają się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno płodu jak i matki.

Temu celowi służy także ultrasonograf zakupiony przez Fun-
dację w bieżącym roku i również przekazany Oddziałowi Położni-
czemu Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i z tego tytułu 
jest uprawniona do otrzymywania 1% rocznego podatku od po-
datników. Pragniemy podkreślić, że – zgodnie z zapisami statuto-
wymi – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej (działa 
„non profi t”), a członkowie Fundacji pracują społecznie. Nie uzy-
skują wynagrodzeń ani jakichkolwiek innych korzyści material-
nych z tytułu działalności w Fundacji. 

Dotychczasowa działalność Fundacji Pomocy Służbie Zdrowia 
przysporzyła pruszkowskim placówkom Służby Zdrowia apara-
tów medycznych za sumę 430 900 zł.
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Zakupy te mogły dochodzić do skutku dzięki naszym darczyń-
com, którzy swoimi wpłatami zasilali nasze konto. Wszystkim im 
składamy serdeczne podziękowanie.

Potrzeby sprzętowe pruszkowskich placówek służby zdrowia 
nadal są bardzo duże. Czy Fundacja będzie mogła być pomocna 
w ich zaspakajaniu zależy od tego, jak liczne grono obecnych i po-
tencjalnych naszych sympatyków uda nam się przekonać, że każda 
złotówka wpłacona na Fundację będzie przez nią właściwie spo-
żytkowana i że warto wpłacić na jej konto 1% podatku.

Od kilku lat procedura przekazywania 1% podatku została 
znacznie uproszczona.

Jak przekazać 1%:

oblicz wysokość podatku za rok 2011, a następnie 1% z tej sumy 
zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół

jeżeli nie chcesz być anonimowym darczyńcą zaznacz w odpo-
wiedniej rubryce wolę ujawnienia Fundacji Twoich danych perso-
nalnych

w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA-
LEŻNEGO NA RZECZ OPP właściwego dla Ciebie PIT-u wpisz: 
Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia

nr KRS Fundacji: 0000149252 
obliczoną kwotę 1%.

Przelewu przekazanej przez Ciebie kwoty 1% podatku doko-
na Urząd Skarbowy.


