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Przebieg 22. Finału WOŚP i wyniki zbiórki 
 

22. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna zorganizowana przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Odbyła się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia – czyli 12 stycznia 2014 

roku. Jej celem było zebranie środków na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

W 22 edycji Finału WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy oraz 1800 sztabów, organizatorów 

imprez zamkniętych i firm wystawiających skarbony stacjonarne. Zagraliśmy też na świecie. Ponad 50 

sztabów zagranicznych pokazało, jak bawią się i pomagają Polacy. Byliśmy między innymi w Nowym 

Jorku, Dublinie, Madrycie czy Oslo, a także w polskich bazach wojskowych w Afganistanie. Najdalej 

umiejscowionym sztabem 22. Finału były sztab w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak 

co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek wolontariusze rozdawali samoprzylepne 

czerwone serduszka. Zostało ich wydrukowanych, podobnie jak w latach poprzednich, aż 35 milionów 

sztuk. 

Tradycyjnie w dniu Finału WOŚP odbył się Bieg "Policz się z cukrzycą". W organizację jego 8 edycji, 

oprócz Warszawy, włączyły się także niektóre finałowe sztaby. Dzięki temu bieg odbył się w takich 

miastach, jak: Barcin, Bedlno, Ciechanów, Częstochowa, Frombork, Gdynia, Gorzów Wlkp., Józefów, 

Kraśnik, Kobyłka, Konin, Kostrzyn, Kórnik, Kwidzyn, Leszno, Łagów, Łódź, Nowy Staw, Opole, 

Postomino, Przemyśl, Sieniawa, Sokołów Podlaski, Szczecin, Tułowice i Żary. Po raz pierwszy w czasie 

8. edycji warszawskiej odsłony biegu „Policz się z cukrzycą” wprowadzona została opłata startowa. 

Miała ona formę „cegiełek”.  W efekcie rozdysponowania płatnych pakietów startowych Fundacja 

WOŚP pozyskała środki (ok. 100 000 PLN), które zostały przeznaczone na zakup 10 osobistych pomp 

insulinowych. Trafiły one do ośrodków współpracujących z Fundacją WOŚP przy realizacji Programu 

Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowym Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.  

W dzień 22. Finału WOŚP o godzinie 20.00 tradycyjnie odbył się happening pt. "Światełko do Nieba". 

W tej jednej chwili, kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie wysłało w stronę nieba, czyli w kierunku 

Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni. 

Przez cały dzień w studiu telewizyjnym, a tym samym na antenie TVP2, trwała Licytacja Najbardziej 

Hojnych Darczyńców (popularnie zwana licytacją Złotych Serduszek). Około godziny 23:00 rozpoczął 

się kulminacyjny moment Finału, czyli licytacja Serduszka nr 1. Około północy podaliśmy wstępne 

wyniki 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

12 stycznia 2014 warszawskie studio TVP odwiedziło kilka tysięcy osób. Jeszcze  więcej bawiło się na 

Koncercie Finałowym na Placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. W całej Polsce odbyło się kilka 

tysięcy imprez towarzyszących 22. Finałowi WOŚP. Wszyscy występujący tego dnia artyści są proszeni 

przez Fundację WOŚP, aby nie pobierali żadnych honorariów. Tego dnia staramy się, aby jak 

najwięcej wydarzeń artystycznych, czy też związanych z przeprowadzeniem Finału, odbywało się bez 

ponoszenia żadnych kosztów.  

Dzięki internetowym aukcjom na portalu aukcje.wosp.org.pl w ciągu 15 lat zebrano już ponad  

27 mln PLN. W ramach 22. Finału WOŚP internauci wystawiali swoje cenne przedmioty w serwisie już 

od początku grudnia 2014. W dzień Finału co 14 sekund pojawiała się nowa oferta, a ostateczne ceny 

podbijano do połowy lutego. Najwięcej zapłacono za przejażdżkę prezydenckim Cadillakiem  

(30 200 PLN), popiersie Marszałka Piłsudskiego (30 100 PLN) oraz trening personalny z Ewą 

Chodakowską (20 500 PLN). O przekazywanych na aukcję cennych przedmiotach darczyńcy – gwiazdy 

i internauci - osobiście opowiadali na filmach zamieszczanych w serwisie rzeczyodserca.pl.  
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Podczas 22. Finału WOŚP po raz kolejny chcieliśmy sprawdzić jak wiele osób pisze w Internecie o 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zaproponowaliśmy Internautom akcję "Zostań 

Internetowym Ambasadorem", w której staraliśmy się dotrzeć do jak największej ich liczby i 

przekonać ich, że za pośrednictwem mediów społecznościowych mają ogromny wpływ na otaczający 

ich świat i ludzi. Razem z Brand 24 oddaliśmy do rąk internautów stronę www.ambasadorem.pl, na 

której na bieżąco pokazywaliśmy wszystkie publiczne wpisy na temat naszej Fundacji, które pojawiały 

się w Internecie. W ciągu roku, od poprzedniego Finału zebraliśmy 124 127 wypowiedzi o Fundacji 

WOŚP.  

Fundacja WOŚP po raz kolejny postawiła na kontakt z wolontariuszami i darczyńcami za pomocą 

aplikacji mobilnej. Dzięki pomocy firm Play i CocoLab.pl przygotowaliśmy aplikację na telefony z 

systemem iOS i Android. W tym roku sprawdzaliśmy wiedzę wolontariuszy dostarczając im solidnej 

dawki adrenaliny i serotoniny. Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w quizie przygotowanym specjalnie 

na 22. Finał i zostania WOŚPoznawcą. W aplikacji zamieściliśmy także: aktualności ze strony Fundacji 

WOŚP, możliwość przekazania darowizny za pomocą SMS Premium, statystyki na gorąco i z pierwszej 

ręki oraz całodobową mapę wydarzeń. Aplikację pobrało 10 778 użytkowników. 

22. Finał WOŚP wspierały także wszystkie lokalne telewizje, rozgłośnie radiowe oraz dzienniki i 

czasopisma. W okresie 1-15 stycznia 2014 w całej Polsce ukazało się 2 826 artykułów prasowych 

poświęconych Finałowi WOŚP. 

  

Głównymi sponsorami 22. Finału WOŚP byli: Bank Pekao S.A., Play, Allegro, Lipton, Mastercard. 

  

Medialnymi partnerami 22. Finału WOŚP byli: Program 2 Telewizji Polskiej, TVN, Program 1 

Polskiego Radia, Antyradio, Interia.pl, Owsiaknet.pl. 

 

  

Na co zbieraliśmy?  

Głównym celem 22. Finału WOŚP było wsparcie dziecięcej medycyny ratunkowej. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy w pierwszej kolejności doposażyła dziecięce oddziały ratunkowe, aby stworzyć 

ogólnopolski standard szybkiej diagnostyki i zabiegów ratujących życie najmłodszych pacjentów 

poszkodowanych w wypadkach. Zebrane środki zostały wykorzystane do zakupu 

najnowocześniejszego sprzętu medycznego, który pozwoli lekarzom na szybkie rozpoznanie 

kluczowych zagrożeń dziecka przyjętego na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) i podjęcie 

natychmiastowych decyzji ratujących życie.  

Ze względu na rosnące zainteresowanie społeczeństwa tematem godnej opieki medycznej seniorów, 

a także z potrzeby otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych (przy deklaracji środowisk 

medycznych o ich tworzeniu) Fundacja po raz drugi przeznaczyła część pieniędzy zebranych podczas 

Finału WOŚP na wyposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii. 

Środki zebrane w 22. Finale WOŚP pozwoliły także na dalsze realizowanie programów medycznych 

prowadzonych przez Fundację: 
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- Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – w ramach programu na 

oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu 

sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.  Na dzień 2 czerwca 2015 roku przebadaliśmy 

4 531 076 dzieci. W 2014 roku przebadaliśmy 349 533 dzieci. Od początku istnienia Programu 

stworzyliśmy nie tylko system przesiewowych badań (wykonywanych w 416 ośrodkach I stopnia 

referencyjności), ale także ośrodki II i III stopnia (kolejno 75 i 24 ośrodków) do których kierowane są 

noworodki z podejrzeniem wad słuchu. 

 - Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków - Program ten ma na celu 

ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest 

przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną, 

która nie wymaga intubacji dziecka. Program powstał w 2003 roku. Jego ideą było wprowadzenie do 

powszechnego użytku najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej metody leczenia niewydolności 

oddechowej u noworodków, za pomocą możliwie najlepszego sprzętu. Dzięki Programowi metodę 

nieinwazyjnego wsparcia oddechowego spopularyzowano w Polsce znacznie wcześniej niż w 

większości rozwiniętych krajów. Na koniec roku 2014 w bazie danych odnotowano ponad 41 370 

leczonych noworodków 

 - Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – w jego 

ramach kupujemy pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie 

z cukrzycą. Fundacja WOŚP od 2004 roku zakupiła 765 nowoczesnych, osobistych pomp insulinowych 

i przekazała je do 30 ośrodków. W tych specjalistycznych ośrodkach kobiety z cukrzycą typu 1, 

planujące ciążę lub będące w ciąży, mogą być leczone z zastosowaniem najnowocześniejszej terapii 

pompowej. 

- Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków – celem programu jest diagnozowanie i 

leczenie dzieci, które – ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka. 

Badanie przesiewowe w celu zdiagnozowania retinopatii wcześniaków zazwyczaj wykonuje się gdy 

dziecko ma od 4 do 6 tygodni. Okulista, specjalizujący się w chorobach siatkówki, za pomocą 

specjalnego urządzenia (oftalmoskopu pośredniego) może poprzez soczewkę optyczną obserwować 

dno oka, zbadać siatkówkę i ocenić, czy rozwój naczyń krwionośnych przebiega prawidłowo. Od 

uruchomienia programu retinopatii do końca czerwca 2014r. przebadano 179 265 wcześniaków, w 

okresie od 1.07.2013 do 30.06.2014 przebadano 14 211 dzieci.  

Fundacja WOŚP ufundowała dla oddziałów intensywnej terapii noworodka w całej Polsce 121 

wzierników pośrednich (oftalmoskopów) do badania dna oka oraz 23 urządzenia laserowe. Obecnie 

w Polsce jest 18 centrów okulistycznych wyposażonych przez WOŚP w najnowocześniejsze 

fotokoagulatory laserowe.  

- Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować” – w ramach tego programu uczymy pierwszej 

pomocy nauczycieli szkół podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom z klas I-

III. W ramach Programu szkoły otrzymują bezpłatnie fantomy, podręczniki, płyty DVD.  
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Od początku Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (kwiecień 2006 r.)  do 31 maja 

2015 roku:  

o przeprowadzono 1074 szkoleń  

o wyposażono w sprzęt 12216 szkół  

o przeszkolono 27701 nauczycieli  

o przekazano 65479 fantomów  

o przekazano 2155757 książek  

o Programem objętych jest ponad 2,2 miliona dzieci z klas I-III    

 

  

 

Wyniki zbiórki: 
 

Po przeliczeniu wszystkich zebranych środków, 22. Finał WOŚP zakończył się wynikiem  

52 448 765,49 PLN. 

Z tej kwoty 48 923 797,33 PLN przyniosła zbiórka publiczna, a 3.524.968,16 PLN zebrano poprzez 

aukcje w serwisie aukcje.wosp.org.pl.  

 

 

Podsumowanie wydatków 
 

W efekcie 22. Finału WOŚP w sumie wydano  

52 475 115,87 PLN 

 

Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny oraz prowadziła ogólnopolskie programy medyczne, a 

także Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować, za 50 264 231,19 PLN, zaś 2 210 884,68 PLN 

wyniosły koszty organizacji 22. Finału WOŚP pokryte za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

z zebranych środków. Jest to m. in. koszt wydruku serduszek, plakatów, koszt obsługi wolontariatu, 

koszt transportu i usług przewozowych, czy koszt telekomunikacji.  

Różnica między kwotą wydaną w ramach realizacji 22. Finału WOŚP, a kwotą wynikającą z 

rozliczenia, została pokryta ze środków niepochodzących ze zbiórki. 
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Oto szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na realizację celu 22. Finału WOŚP: 

 

 23.864.978,76 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na zakup sprzętu  dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej. Zakupione zostały m.in. tomografy, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, 

aparaty RTG z ramieniem C, mikroanalizatory, zestawy do trudnej intubacji i wiele, wiele 

innych nowoczesnych urządzeń medycznych. Nasze wsparcie uzyskało 55 Szpitalnych 

Oddziałów Ratunkowych. Urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa i 

zgonów u dzieci  i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Różnego rodzaju urazy odpowiadają za 

ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z 

przebytymi urazami. Pomimo działań mających na celu zwiększenie skuteczności prewencji 

urazów i promocję bezpieczeństwa dzieci, urazowość w tym wieku i jej skutki nie zmniejszają 

się w sposób zadowalający co należy wiązać z szybkim rozwojem cywilizacyjnym  Polski. W 

naszym kraju funkcjonuje tylko kilkanaście ściśle pediatrycznych szpitalnych oddziałów 

ratunkowych, a niektóre są wręcz zamykane ze względu na brak odpowiedniego 

wymaganego przepisami sprzętu. Wielu szpitalom brakuje odpowiednio wyposażonych 

środków transportu, aby po wstępnym zaopatrzeniu przekazać w szybki i bezpieczny sposób 

dziecko po urazie do specjalistycznego ośrodka pełniącego rolę centrum urazowego dla 

dzieci.  
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 12 019 672,59 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na zakup sprzętu dla godnej opieki 

medycznej seniorów. Było to przede wszystkim doposażenie Zakładów Opiekuńczo-

Leczniczych (tzw. ZOL-i) w takie urządzenia jak łóżka sterowane elektronicznie, materace 

przeciwodleżynowe, kardiomonitory, wózki inwalidzkie, ssaki, inhalatory i wiele innych 

urządzeń zapewniających komfort opieki i leczenia pacjentów w podeszłym wieku. Nasza 

pomoc trafiła do 99 instytucji zajmujących się pomocą osobom starszych: Oddziałów 

Geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W Polsce istnieje niewiele oddziałów 

geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej 

zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie obserwujemy 

postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny 

model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz więcej osób w 

podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. 

Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, 

na troskę i zrozumienie lekarza, a na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich 

dookoła. Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki długoterminowej to placówki, które podejmują 

się niesienia pomocy najciężej chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. Co 

więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego; najczęściej ponawiane 

prośby dotyczą podstawowego wyposażenia. Wiemy, że dzięki graniu WOŚP sytuacja tych 

miejsc jest coraz lepsza. 

  

 9 695 433,82 PLN – środki te zostały wykorzystane do całorocznego prowadzenia 

ogólnopolskich programów medycznych, które uruchomiła, prowadzi oraz finansuje 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz na pomoc indywidualną. Programy 

medyczne WOŚP są jednymi z największych osiągnięć polskiej medycyny dziecięcej i w swoich 

zakresach podnoszą poziom opieki na chorymi dziećmi w polskich szpitalach do rangi rzadko 

spotykanej w najbogatszych krajach na świecie. W ramach wykorzystanych środków:  

o 2 428 398,56 PLN – tyle wyniósł koszt prowadzenia Programu Edukacyjnego 

„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Celem programu jest prowadzenie nauki pierwszej 

pomocy we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Fundacja zapewnia 

szkołom sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć, podręczniki dla uczniów i materiały 

edukacyjnie wspomagające nauczycieli. 

o 732 580,77 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na prowadzenie Programu Leczenia 

Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą, m. in. zakupiono 10 pomp za 

środki pozyskane dzięki zbiórce w czasie zeszłorocznej edycji Biegu „Policz się z 

cukrzycą”.   

o 2 782 276,51 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na prowadzenie Programu 

Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Jest to m. in. koszt zakupu 

ruchomych stanowisk do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków. 

Celem programu jest jak największe upowszechnienie najnowocześniejszej i 

najbezpieczniejszej metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, 

która ma zminimalizować konieczność używania inwazyjnych respiratorów.   

o 1 821 548,97 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na prowadzenie Programu 

Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. W ramach Programu 

wszystkie rodzące się w Polsce dzieci w pierwszych godzinach życia mają 
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wykonywane badania przesiewowe słuchu, a Orkiestra zapewnia sprzęt do badań 

oraz infrastrukturę teleinformatyczną do prowadzenia programu.  

o 1 930 629,01 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w 

ramach pomocy indywidualnej. 

 

 4 368 903,24 PLN – tyle Fundacja WOŚP wydała na zakupy interwencyjne dla oddziałów 

dziecięcych polskich szpitali, które wymagały szczególnie pilnego wsparcia oraz na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki Budzik (596 011,44 PLN). Klinika Budzik powstała 

dla dzieci po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce. Fundacja WOŚP 

zakupiła m. in. zaawansowany sprzęt rehabilitacyjny, kardiomonitory, walizki reanimacyjne, 

pulsoksymetry, wanny do hydromasażu i wiele innych urządzeń. 

 

 315 242,78 PLN -  tyle wyniosły koszty realizacji głównego celu 22. Finału WOSP. Są to 

środki, które pomogły nam zrealizować zakupy sprzętu medycznego, to m.in. koszt obsługi 

formalno-prawnej, koszt organizacji konkursów ofert na zakup sprzętu medycznego. 

 

Ze środków zebranych podczas 22. Finału WOŚP nie był finansowany festiwal Przystanek 

Woodstock. Nie były także finansowane koszty administracyjne całorocznego funkcjonowania 

Fundacji WOŚP. 

 

 

 

 

Szczegółowe rozliczenie wydatków 22. Finału WOŚP 

można znaleźć na stronie: 

www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl. 

 

Strona nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl to specjalnie stworzony serwis, dzięki któremu można 

sprawdzić swój finansowy wkład w zakupy z funduszy zebranych podczas Finałów WOŚP. 

Stronę nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl po raz kolejny przygotowała dla nas firma The Story w 

ramach projektu Nacoidamojepieniadze.pl. Ten projekt pokazuje, w jaki sposób Polacy mają wpływ 

na budżety gmin płacąc w nich podatki, a także przekazując darowizny na organizacje pozarządowe. 

Swoje budżety na łamach nacoidamojepieniadze.pl prezentują już takie miasta jak Poznań, 

Warszawa, Piaseczno, Oleśnica, Lublin, Bydgoszcz, Lesznowola, Szczuczyn, a także Fundacje - WOŚP 

oraz Ave. 

 

 

http://nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl/
http://nacoidamojepieniadze.pl/

