
 

 

 
Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” z siedzibą w Bydgoszczy ulica Królowej Jadwigi 16, została powołana do 

życia przez trzynastu Fundatorów, prowadzących duże jednostki medyczne, sprawujące Podstawową Opiekę 

Zdrowotną oraz szeroko zakrojoną Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, wraz z rehabilitacją. Fundacja 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 

203 tekst jedn. z późn. zm.). Jako główne cele statutowe Fundatorzy przyjęli, zgodnie z postanowieniami 

treści dokumentu § 9 : 

 

 Wspierania bieżącej ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz 

     społeczności lokalnej; 

 Wspieranie rozwoju ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji; 

 Promocja zdrowia w mieście Bydgoszcz i poza jej terenem; 

 

Aktualnie w szeregach Naszej Fundacji znajdują się 36 przychodni medycznych. Fundacja „Zdrowie dla 

Ciebie” powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod tą samą nazwą zapewniający od pierwszego 

stycznia 2007 roku stacjonarną ambulatoryjną oraz wyjazdową nocną i świąteczną opiekę lekarską i 

pielęgniarską, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla blisko 500 000 mieszkańców 

Bydgoszczy i okolic. W 2007 roku była to pionierska działalność w skali kraju, na podstawie której 

dokonywano późniejszych regulacji prawnych. Cieszymy się doskonałymi opiniami Ministerstwa Zdrowia 

jak również władz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Fundacja propaguje szerokie spektrum profilaktycznych programów medycznych kierowanych do 

wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu poprawy jakości życia, pomocy w 

leczeniu i rehabilitacji. Dużą uwagę Fundacja poświęca osobą niepełnosprawnym i „problemowi wyjścia z 

niepełnosprawności”. Staramy się zminimalizować zagrożenie życia, na każdym etapie opieki nad 

Pacjentem. W tym celu wyposażyliśmy wszystkie jednostki bydgoskie świadczące Podstawową Opiekę 

Zdrowotną w automatyczne aparaty defibrylacyjne oraz nowoczesne elektrokardiografy z telemetrią. 

Zapewniamy szkolenia z różnych dziedzin medycyny kierowane do lekarzy i pielęgniarek w celu 

podniesienia świadomości i kwalifikacji. Do końca 2010 roku przeszkoliliśmy ponad 450 osób personelu 

medycznego z zakresu ratownictwa medycznego, zaawansowanych procedur reanimacyjnych. W roku 

bieżącym planujemy przeszkolić kolejnych ok. 400 osób. Zajmujemy się wdrażaniem nowych metod 

diagnozowania, leczenia (badania naukowe), w szczególności skupiając się nad ciągle niedocenianą w 

Polsce, a jakże istotną prewencja  we współczesnej medycynie. 

 

          Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

       Z wyrazami szacunku 

 

                                                                                   mgr Szymon Kopa 

                                                                 Sekretarz Fundacji „Zdrowie dla Ciebie” 

 
Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści oraz 

znaków firmowych zawartych w dokumencie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela. 


