ROZLICZENIE
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków ze zorganizowanej i przeprowadzonej na
podstawie Decyzji MSWiA nr 294/2011 z dnia 8 grudnia 2011r. ogólnokrajowej zbiórki publicznej
podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczonych w szczególności na

doposażenie oddziałów neonatologicznych w najnowocześniejszy sprzęt ratujący życie
wcześniaków oraz zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą, a także na
wyposażenie oddziałów pediatrycznych polskich szpitali oraz na finansowanie programów
prowadzonych przez Fundację.
Z kwoty 48.049.843,99 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej w ramach XX Finału
zrealizowaliśmy następujące cele:

a)

zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów neonatologicznych:

kontrakt 31/12/XX – 20 respiratorów noworodkowych
kontrakt 32/12/XX – 14 aparatów USG
kontrakt 35/12/XX – 5 oksymetrów tkankowych
kontrakt 01/13/XX – 37 monitorów pomiarów przezskórnych
kontrakt 02/13/XX – 19 stanowisk resuscytacyjnych
kontrakt 03/13/XX – 2 inkubatory do rezonansu
kontrakt 04/13/XX – 24 kardiomonitory
kontrakt 06/13/XX – ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka
i inkubator transportowy
kontrakt 07/13/XX – 22 kardiomonitory
kontrakt 08/13/XX – 18 aparatów USG
kontrakt 09/13/XX – 29 inkubatorów zamkniętych
kontrakt 12/13/XX – 13 respiratorów noworodkowych
kontrakt 13/13/XX – 20 aparatów USG
kontrakt 14/13/XX – 41 inkubatorów hybrydowych
kontrakt 15/13/XX – 43 stanowiska resuscytacyjne
kontrakt 16/13/XX – 3 respiratory oscylacyjne
kontrakt 17/13/XX – 12 respiratorów z automatyczną regulacją tlenu
kontrakt 18/13/XX – 43 aparaty Infant Flow
kontrakt 20/13/XX – aparat USG
kontrakt 21/13/XX – 16 kardiomonitorów

kontrakt 22/13/XX – 4 inkubatory hybrydowe
kontrakt 23/13/XX – 7 stanowisk resuscytacyjnych
kontrakt 24/13/XX – 3 respiratory oscylacyjne
kontrakt 25/13/XX – 4 respiratory z automatyczną regulacją tlenu
kontrakt 26/13/XX – 10 aparatów Infant Flow
kontrakt 27/13/XX – 27 inkubatorów zamkniętych
kontrakt 28/13/XX – 5 kardiomonitorów
kontrakt 29/13/XX – sprzęt laktacyjny
koszty obsługi głównego tematu finału – 206.507,36 zł
łącznie zapłaciliśmy: 32.345.291,66 zł

b)

zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej:

wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.589.614,03 zł
łącznie zapłaciliśmy: 1.589.614,03 zł
c)
koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia
szkoleń z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy:
kontrakt 26/12/XX – 8.000 fantomów MiniAnne
kontrakt 27/12/XX – 1.500 fantomów LitttleAnne
koszty obsługi Programu – 2.307.910,56 zł
wydaliśmy łącznie: 3.654.820,56 zł
d)
zakup urządzeń okulistycznych w ramach Programu Zapobiegania Retinopatii
Wcześniaków:
kontrakt 10/13/XX – 22 oftalmoskopy i 6 laserów
kontrakt 11/13/XX – 2 systemy RetCam III
kontrakt 36/13/XX – oftalmoskop wideo
łącznie: 1.754.745,66 zł

e)

finansowanie Programu Leczenia Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi:

kontrakt 24/12/XX – 456 pomp insulinowych
kontrakt 25/13/XX – sensory do pomp
tj. łącznie: 3.702.000,00 zł
f)
finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków
Infant Flow:
kontrakt 21/12/XX – 4 respiratory oscylacyjne
kontrakt 22/12/XX – 7 respiratorów Avea
koszty obsługi Programu – 100.840,31 zł
tj. łącznie: 1.227.894,17 zł

g)

finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

kontrakt 19/13/XX – sprzęt audiologiczny (48 urządzeń)
zam. 05/12/XX – OtoRead
koszt obsługi Programu – 1.275.210,10 zł
tj. łącznie: 1.986.920,82 zł

h)

zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali

kontrakt 28/12/XX – stanowisko do sterylizacji
kontrakt 29/12/XX – defibrylator
kontrakt 30/12/XX – aparat do znieczulania i respirator
kontrakt 33/12/XX – 6 łóżek dziecięcych ortopedycznych
kontrakt 34/12/XX – płuco-serce
kontrakt 36/12/XX – 20 łóżek dziecięcych
kontrakt 05/13/XX – 2 aparaty USG

kontrakt 30/13/XX – system do kariotypowania
kontrakt 35/13/XX – narzędzia chirurgiczne
zam. 06/12/XX – ssak przenośny
zam. 07/12/XX – termocykler
zam. 01/13/XX – mikroskop
tj. łącznie: 1.367.960,24 zł

i)

zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki „BUDZIK”

kontrakt 31/13/XX – 3 pompy infuzyjne, 3 pompy objętościowe, aparat EKG, 3 inhalatory, 5 ssaków,
defibrylator
kontrakt 34/13/XX – 4 podnośniki i 10 wanien
tj. łącznie: 422.561,57 zł

Podsumowanie wydatków:
główny temat Finału: 32.345.291,66 zł
pomoc indywidualna: 1.589.614,03 zł
RUR: 3.654.820,56 zł
okulistyka: 1.754.745,66 zł
cukrzyca: 3.702.000,00 zł
Infant Flow: 1.227.894,17 zł
słuch: 1.986.920,82 zł
pediatria: 1.367.960,24 zł
Budzik: 422.561,57 zł
RAZEM: 48.051.808,71 zł

