ROZLICZENIE
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków ze zorganizowanej i przeprowadzonej na
podstawie Decyzji MAiC nr 96/2012 z dnia 19 listopada 2012r. oraz decyzji MAiC nr 28/2013
z dnia 22 stycznia 2013r. ogólnokrajowej zbiórki publicznej podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przeznaczonych w szczególności na zakup aparatury medycznej dla

oddziałów zajmujących się terapią noworodków i dzieci, a także na wyposażenie w sprzęt
oddziałów geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych opieki długoterminowej dla
osób starszych, a także na wyposażenie oddziałów pediatrycznych polskich szpitali oraz na
finansowanie programów prowadzonych przez Fundację.
Z kwoty 45.023.597,47 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej w ramach XXI Finału
zrealizowaliśmy następujące cele:

a)

zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach głównego tematu:

kontrakt 32/13/XXI – aparaty USG
kontrakt 33/13/XXI – kardiomonitory
kontrakt 37/13/XXI – fotele kąpielowe
kontrakt 38/13/XXI – podnośniki
kontrakt 39/13/XXI – densytometry
kontrakt 40/13/XXI – łóżka
kontrakt 42/13/XXI –spiometry, holtery EKG, holtery ciśnienia, aparaty EKG
kontrakt 43/13/XXI – aparaty EKG
kontrakt 44/13/XXI – holtery EKG
kontrakt 45/13/XXI – holtery ciśnienia
kontrakt 46/13/XXI – spirometry
kontrakt 47/13/XXI – przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne
kontrakt 48/13/XXI – wózki inwalidzkie
kontrakt 49/13/XXI – materace przeciwodleżynowe
kontrakt 50/13/XXI – ssaki
kontrakt 51/13/XXI – inhalatory
kontrakt 52/13/XXI – pompy strzykawkowe
kontrakt 53/13/XXI – rotory
kontrakt 54/13/XXI – wagi
kontrakt 55/13/XXI – pionizatory
kontrakt 56/13/XXI – łóżka
kontrakt 58/13/XXI – łóżka
kontrakt 61/13/XXI – ssaki
kontrakt 62/13/XXI – aparaty USG
kontrakt 63/13/XXI – kardiomonitory
kontrakt 64/13/XXI – przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne
kontrakt 65/13/XXI – wózki inwalidzkie
kontrakt 66/13/XXI – łóżka
kontrakt 67/13/XXI – pompy strzykawkowe
kontrakt 68/13/XXI – pionizatory
kontrakt 69/13/XXI – rotory
kontrakt 70/13/XXI – spirometr
kontrakt 71/13/XXI – holtery ciśnienia
kontrakt 72/13/XXI – aparaty EKG
kontrakt 73/13/XXI – holtery EKG

kontrakt 74/13/XXI – fotele kąpielowe
kontrakt 75/13/XXI – podnośniki
kontrakt 76/13/XXI – materace przeciwodleżynowe
kontrakt 77/13/XXI – łóżka
zam. 02/13/XXI – inhalatory
zam. 03/13/XXI – sprzęt rehabilitacyjny
zam. 04/13/XXI – sprzęt rehabilitacyjny
kontrakt 78/13/XXI – aparaty Infant Flow i ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania
noworodków
kontrakt 79/13/XXI – kardiomonitory
kontrakt 80/13/XXI – lampy do fototerapii
kontrakt 81/13/XXI – inkubatory zamknięte
kontrakt 82/13/XXI – stanowiska do resuscytacji
kontrakt 83/13/XXI – bilirubinometry
kontrakt 84/13/XXI – monitory przezskórne
kontrakt 05/14/XXI – oksymetr tkankowy
kontrakt 11/14/XXI – lampy do fototerapii
kontrakt 12/14/XXI – inkubatory zamknięte
kontrakt 13/14/XXI – stanowiska do resuscytacji
kontrakt 14/14/XXI – bilirubinometry
kontrakt 15/14/XXI – kardiomonitory
koszty obsługi głównego tematu finału – zakupów dla oddziałów neonatologicznych i geriatrycznych
– 345.026,73 zł
wydaliśmy łącznie: 40.978.845,59 zł
b)

zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej:

wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.023.279,92 zł
wydaliśmy łącznie: 1.023.279,92 zł
c)
koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia
szkoleń z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy:
koszty obsługi Programu – 1.970.070,42 zł
wydaliśmy łącznie: 1.970.070.42 zł
d)
finansowanie Programu
Ciężarnych z Cukrzycą

Leczenia

Osobistymi

Pompami

Insulinowymi

Kobiet

koszt obsługi Programu – 889.01 zł
wydaliśmy łącznie: 889,01 zł
e)
finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków
Infant Flow:
kontrakt 59/13/XXI – respiratory Avea, aparaty Infant Flow, ruchome stanowiska do nieinwazyjnego
wspomagania oddychania
koszty obsługi Programu – 96.637,18 zł

wydaliśmy łącznie: 899.706,17 zł
f)

finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

koszt obsługi Programu – 1.241.281,62 zł
wydaliśmy łącznie: 1.241.281,62 zł
g)

zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali

kontrakt 60/13/XXI – videonystagmograf
kontrakt 01/14/XXI – kardiomonitor
kontrakt 02/14/XXI – lampy czołowe
wydaliśmy łącznie: 353.538,00 zł

h)

zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki „BUDZIK”

kontrakt 03/14/XXI – aparat EEG
kontrakt 07/14/XXI – ssaki
wydaliśmy łącznie: 106.758,00 zł

Podsumowanie wydatków:
główny temat Finału: 40.978.845,59 zł
pomoc indywidualna: 1.023.279,92 zł
RUR: 1.970.070.42 zł
cukrzyca: 889,01 zł
Infant Flow: 899.706,17 zł
słuch: 1.241.281,62 zł
pediatria: 353.538,00 zł
Budzik: 106.758,00 zł
RAZEM: 46.574.368,73 zł
Łącznie Fundacja zakupiła sprzęt za 46.574.368,73 zł. Różnicę, między kwotą wydaną na sprzęt
medyczny w ramach XXI Finału, a kwotą pochodzącą ze zbiórki, pokryliśmy ze środków zebranych
w ramach aukcje.wosp.org.pl.

Uchwała Zarządu Fundacji
z dnia 16 lipca 2014r.
Zarząd Fundacji przyjął Raport Działu Medycznego rozliczający środki z 21. Finału WOŚP, które Fundacja
pozyskała poza zbiórką publiczną i które nie zostały rozliczone w Sprawozdaniu dla Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2014r.

Raport
W wyniku zbiórki Fundacja WOŚP zebrała 50 657 747,68 zł. Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia
zbiórki oraz środków uzyskanych poza wymogami ustawy z dnia 15 marca 1933
o zbiórkach publicznych, do rozliczenia w MAiC pozostała kwota 45.023.597,47 zł.
Fundacja przez cały rok prowadziła programy medyczne, program edukacyjny a także przeprowadziła
2 Konkursy Ofert w wyniku których zakupiła sprzęt dla oddziałów geriatrycznych oraz noworodkowych
– zgodnie z tematem 21. Finału, który odbył się w dniu 13 .01.2013r.
Po rozliczeniu wydatków na aparaturę i sprzęt medyczny i programy medyczne, Fundacja zgłosiła do
rozliczenia w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – w Sprawozdaniu z dnia 24.06.2014r. - kwotę
46.574.368,73 zł. Do pełnego rozliczenia środków zebranych w 21. Finale (50 657 747,68 zł) pozostawało
1.851.914,39 zł. Kwotę tą Fundacja przeznaczyła na zakupy dodatkowe dla neonatologii i zawarła
następujące kontrakty:

1. Kontrakt 17/2014/21 – inkubator transportowy z respiratorem, inkubator hybrydowy 269.747,20 zł
2. Kontrakt 18/2014/21 – zestaw do terapii tlenkiem azotu, respirator oscylacyjny HFO,
inkubator transportowy z respiratorem – 349 744,38 zł
3. Kontrakt 19/2014/21 – 25 pomp objętościowy, 9 pomp strzykawkowych, bilirubinometr –
188 376 zł
4. Kontrakt 20/2014/21 – ultrasonograf, cyfrowy RTG – 724.000 zł
5. Kontrakt 21/2014/21 – 3 kardiomonitory – 125.604 zł
6. Kontrakt 22/2014/21 – 3 monitory przezskórne CO2 – 142.800 zł
7. Kontrakt 23/2014/21 – 2 laktatory Symphony, 10 laktatorów Lactin, 4 ssaki – 54.972 zł

Łączna wartość wymienionych sprzętów to 1.855.243,58 zł, czyli Fundacja wydaje o 3.328,74 zł więcej
niż zebrała podczas 21. Finału WOŚP.

