
 

 

ROZLICZENIE 

 

 

Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków ze zorganizowanej i przeprowadzonej na 

podstawie Decyzji MSWiA nr 300/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. ogólnokrajowej zbiórki publicznej 

podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczonych w szczególności na 

doposażenie oddziałów intensywnej terapii, oddziałów dializ, dziecięcych klinik 

urologicznych i nefrologicznych, zakładów diagnostyki obrazowej, wyposażenie oddziałów 

pediatrycznych polskich szpitali oraz na finansowanie programów prowadzonych przez Fundację. 

 

 

Z kwoty 45.662.279,97 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej w ramach XIX Finału 

zrealizowaliśmy następujące cele:  

 

 

a) zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów nefrologicznych, urologicznych 

i intensywnej terapii: 

 

kontrakt 16/11/XIX – cytometr przepływowy  

kontrakt 17/11/XIX – 100 pomp strzykawkowych  

kontrakt 18/11/XIX – 40 aparatów do pomiaru ciśnienia  

kontrakt 19/11/XIX – 32 aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT  

kontrakt 21/11/XIX – 13 aparatów USG do identyfikacji naczyń  

kontrakt 22/11/XIX – 17 aparatów USG nefrologicznych  

kontrakt 23/11/XIX – 16 łóżek-wag i 7 foteli  

kontrakt 01/12/XIX – 61 kardiomonitorów  

kontrakt 02/12/XIX – 30 aparatów do hemodializ  

kontrakt 03/12/XIX – 8 stacji uzdatniania wody  

kontrakt 04/12/XIX – 13 zestawów do ureterorenoskopii  

kontrakt 05/12/XIX – 50 rejestratorów ABMP i 21 rejestratorów  

kontrakt 06/12/XIX – 16 aparatów USG urologicznych  

kontrakt 07/12/XIX – 19 torów wizyjnych – 1.884.000,00 zł 

kontrakt 08/12/XIX – 21 cystometrów i 24 uroflowmetrów  

kontrakt 09/12/XIX – 100 cystoskopów i 22 resektoskopów  

kontrakt 10/12/XIX – 8 zestawów laparoskopowych  

kontrakt 11/12/XIX – zestaw endourologiczny  

kontrakt 12/12/XIX – 10 diatermii  

kontrakt 14/12/XIX – 7 aparatów USG  



kontrakt 15/12/XIX – 4 aparaty CRRT  

kontrakt 17/12/XIX – analizator parametrów krytycznych  

kontrakt 18/12/XIX – 3 aparaty SphygmoCor  

zam. 01/12/XIX – 5 pistoletów do biopsji  

zam. 02/12/XIX – aparat MARS  

koszty obsługi głównego tematu finału  

 

łącznie zapłaciliśmy: 24.784.546,47 zł 

 

 

b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej: 

 

wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.568.467,52 zł  

 

łącznie zapłaciliśmy: 1.568.467,52 zł 

 

 

c) koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia 

szkoleń z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy: 
 

zam. 01/11/XIX – motopompa pływająca „Posejdon”  

koszty obsługi Programu – 2.534.669,59 zł  

 

wydaliśmy łącznie: 2.538.682,09 zł 

 

 

d) zakup urządzeń okulistycznych w ramach Programu Zapobiegania Retinopatii 

Wcześniaków: 

 

kontrakt 09/11/XIX – tomograf optyczny  

kontrakt 10/11/XIX – system RetCam III  

kontrakt 11/11/XIX – laser okulistyczny diodowy  

kontrakt 12/11/XIX – oftalmoskop  

 

łącznie: 614.998,20 zł 

 

 

 

 

 



e) finansowanie Programu Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi: 

 

kontrakt 04/11/XIX –115 pomp insulinowych Paradigm 722RT, 50 Transmiterów MiniLink, 400 

czujników dla kobiet ciężarnych z cukrzycą  

kontrakt 15/11/XIX – 1 pompa insulinowa, transmiter z wyposażeniem dla dziecka  

koszty obsługi Programu – 90.616,70 zł  

 

tj. łącznie: 765.664,46 zł 

 

 

f) finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków 

Infant Flow: 

 

kontrakt 06/11/XIX – 11 aparatów Infant Flow, 6 ruchomych stanowisk z Infant Flow, 5 respiratorów 

Avea Clio  

kontrakt 07/11/XIX – 12 respiratorów oscylacyjnych  

kontrakt 19/12/XIX – 26 aparatów Infant Flow  

kontrakt 20/12/XIX – 22 ruchome stanowiska z Infant Flow 

koszty obsługi Programu – 119.939,64 zł 

 

tj. łącznie: 7.166.387,26 zł 

 

 

g) finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 

 

kontrakt 20/11/XIX – sprzęt audiologiczny (160 urządzeń)  

kontrakt 13/12/XIX – sprzęt audiologiczny (107 urządzeń)  

koszt obsługi Programu – 1.817.673,71 zł  

 

tj. łącznie: 6.610.768,79 zł 

 

 

h) zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali 

 

kontrakt 01/11/XIX – inkubator zamknięty  

kontrakt 05/11/XIX – 2 urządzenia NimEclipse do neuromonitoringu  

kontrakt 08/11/XIX – 8 inkubatorów  

kontrakt 13/11/XIX – holter KTG  

kontrakt 14/11/XIX – głowica x6-1 do USG  

kontrakt 16/12/XIX – aparat do krążenia pozaustrojowego  



zam. 02/11/XIX – 10 zestawów narzędzi do pobierania serc  

zam. 03/12/XIX – aparat do przeprowadzania reakcji immunohistochemicznych  

zam. 04/12/XIX –mikroskop  

tj. łącznie: 1.660.544,96 zł  

 

 

Podsumowanie wydatków: 

 

nefrologia i urologia: 24.784.546,47 zł 

pomoc indywidualna: 1.568.467,52 zł 

RUR: 2.538.682,09zł 

okulistyka: 614.998,20 zł 

cukrzyca: 765.664,46 zł 

Infant Flow: 7.166.387,26 zł 

słuch: 6.610.768,79 zł 

pediatria: 1.660.544,96 zł 

 

RAZEM: 45.710.059,75 zł 

 

 


