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04.01.2023 w Toruniu, 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 
Kierunek Zdrowie 

87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 
 

NIP:8792439513  REGON:340026281 za rok obrotowy 2022 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego dnia 24.02.2005 pod numerem 0000228104 oraz posiada 
REGON:340026281 

 
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez następujących członków Zarządu: 

- prezes Barbara Myszkorowska 
- wiceprezes Dominik Romiński 
- sekretarz Katarzyna Sylwia Tułodziecka 
- skarbnik Marcin Longin Śmigielski 
   

Na koniec roku 2022 Stowarzyszenie liczyło 356 Członków rejestrowych, w tym 84 
Członków Właściwych, z których do głosowania uprawnionych jest 31 osób zgodnie ze 
statutowym podziałem i spełniającymi jego wymagania, z tytułu wsparcia działań 
Stowarzyszenia oraz darowizn. 

 
 

W roku 2022 Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 
 

1. Dofinansowania dla Pacjentów w trudnej sytuacji na łączną kwotę 2400 zł. 
2. Dnia 29 maja zorganizowano spotkanie integracyjne Członków Stowarzyszenia. 

Zwiedzano skansen w Kaszczorku pod opieką przewodnika oraz spędzono czas 
w kawiarni na toruńskiej starówce. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. 

3. Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia aktywnie wzięli udział w próbie 
rozwiązania konfliktu miedzy Zespołem Lekarskim Oddziału Hematologii 
w Szpitalu Miejskim a Dyrekcją Szpitala. Zorganizowano spotkania mediacyjne 
ze stronami sporu oraz przedstawicielami władz miasta,  jednocześnie 
wspierając Pacjentów walczących o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.  

4. Dnia 7 sierpnia 2022 r. w Zajeździe Staropolskim ul. Żeglarska w Toruniu odbyło 
się spotkanie Pacjentów w remisji, ich rodzin oraz lekarzy i sympatyków. 
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Celem spotkania było uczczenie faktu, że oddział hematologii pomimo trudności 
udało się uruchomić w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ul. Św. Józefa, który 
zatrudnił w całości zespół lekarski i większość pielęgniarek z oddziału 
dotychczas funkcjonującego w Szpitalu Miejskim.  
Spotkanie było też podziękowaniem dla wszystkich, którzy doprowadzili do 
podtrzymania komfortu leczenia u zaufanego lekarza oraz sposobem 
uwolnienia się od stresu jaki przeżywali Pacjenci i ich Rodziny w okresie 
niepewności, jakim był okres wakacyjny, gdzie dostęp do leczenia był znacznie 
utrudniony a smutną perspektywą miało się stać rozbicie obecnego zespołu 
lekarskiego. Spotkanie dodatkowo umilił występ toruńskiego barda Jacka 
Beszczyńskiego.  

5. Dnia 10.12.2022 w Zajeździe Staropolskim w Toruniu odbyło się Spotkanie 
Świąteczne. Wzięło w nim udział 37 osób. Dla uczestników spotkania – 
Pacjentów w remisji przygotowano smaczny poczęstunek, wizytę Mikołaja 
rozdającego prezenty oraz koncert toruńskiego artysty Rafała Zwierzyńskiego. 
Na kartkach świątecznych, które otrzymali uczestnicy zamieszczono kontakty do 
wolontariuszy, którzy tworzą grupę Pacjentów wspierających innych chorych 
potrzebujących pomocy, rozmowy. Zamieszczono również adresy, telefony 
ułatwiające zainteresowanym kontakt z oboma oddziałami hematologii 
w Toruniu. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z darowizny 
przekazanej przez Fundację PGE. 

6. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia odwiedzili z prezentami świątecznymi  
Pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach Hematologii Szpitala Miejskiego w 
Toruniu oraz Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Tradycyjny  
Mikołaj przekazał materiały do autoterapii, gry oraz duże termosy na oddział 
dzienny i kilkadziesiąt termosów osobistych zgodnie z prośbą skierowaną przez 
Personel Szpitala. Całość dopełniły dwa wieńce świąteczne. Organizację 
spotkania sfinansowano z darowizny przekazanej przez Fundację PGE. 

7. Licytacje na Allegro podarowanych przedmiotów i usług. W wyniku licytacji 
Stowarzyszenie pozyskało 1469,60 zł. 

8. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nastąpiła zmiana siedziby Stowarzyszenia. Od dnia 
01.12.2022 nowy adres to: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera  ul. 
Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń. 

9. Stowarzyszenie tworzy kapitał zapasowy w wysokości: 15’690 zł. 
10. W roku 2022 organizacja otrzymała pieniądze z następujących tytułów: 

- darowizny w ramach 1%       6 638,20 zł 
- darowizny        22 265,84 zł 
- darowizny rzeczowe o wartości     2 950,00 zł 
- przychody z licytacji     1 469,60 zł 
 
 
 
 
        ___________________ 
          PODPISY  ZARZĄDU 


