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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Celem akcji 

będzie zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego: 

 

Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych  

i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej 

Najogólniej mówiąc – Fundacja zbierać będzie środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 

ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich 

specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych dzieci. Orkiestra skupiać się będzie przede 

wszystkim na takich dziedzinach medyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy 

neurochirurgia.  

 

Aby operacje były skuteczne i  bezpieczne i aby jak najmniej było powikłań, a wyniki wczesne i odległe 

nie różniły się od najlepszych na świecie, potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne 

urządzenia medyczne. Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej 

terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą do nich: lampy operacyjne, stoły 

operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, 

aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe. Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla 

oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, 

monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla 

sal operacyjnych, jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów  

i echokardiografów.  

Ogólna chirurgia dziecięca 

W ostatnim roku w Polsce, w 67 oddziałach chirurgii dziecięcej, wykonano ponad 80 tysięcy operacji. 

Choć polska chirurgia dziecięca jest na wysokim poziomie europejskim, trzeba zwiększać ilość operacji 

małoinwazyjnych, endoskopowych, które powodują mniejszy uraz operacyjny, zmniejszają 

dolegliwości dziecka związane z koniecznością operacji oraz skracają pobyt dzieci i rodziców w szpitalu. 

 

Potrzebny jest zarówno najnowocześniejszy i bardzo kosztowny sprzęt do operacji endoskopowych, 

jak i edukacja zespołów zabiegowych. Konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii dziecięcej jest 

prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz, który będzie również ekspertem medycznym 28. Finału WOŚP. 

 

Kardiochirurgia dziecięca 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała 28 lat temu dla ratowania życia dzieci z wrodzonymi 

wadami serca. Dzisiaj, w 9 ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej  w Polsce, wykonuje się rocznie ok. 2,5 

tysiąca operacji serca u dzieci, w tym najbardziej  skomplikowane operacje u noworodków i dzieci  

z sercem jednokomorowym. Jesteśmy pod tym względem unikalnym krajem europejskim, a wyniki 

leczenia tych dzieci należą do najlepszych na świecie. Wymaga to najnowocześniejszego sprzętu 

diagnostycznego, w tym echokardiografów nowej generacji, urządzeń niezbędnych do operacji na 

otwartym sercu, przede wszystkim nowoczesnych aparatów do krążenia pozaustrojowego  oraz 

sprzętu na oddziały intensywnej terapii pooperacyjnej.  
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Neurochirurgia dziecięca 

W 7 ośrodkach neurochirurgii dziecięcej wykonuje się rocznie ok. 3 tysięcy operacji. Operacje mózgu  

u dzieci wymagają m.in. wyposażenia sal operacyjnych w ultranowoczesną nawigację i mikroskopię 

operacyjną. Najwyższą jakość tych zabiegów zapewniają mikroskopy z technologią 3D (trójwymiarową, 

tak zwane egzoskopy). Żaden ośrodek w Polsce takiego urządzenia nie posiada. Jego zakup i stosowanie 

w operacjach mózgu u dzieci zapewni najwyższą precyzję, zmniejszy uraz operacyjny tkanek mózgu  

i poprawi wyniki leczenia. Naszym ekspertem w tej dziedzinie jest prof. dr hab. Marcin Roszkowski  

z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 

 

- 27 Finałów WOŚP miało ogromy wpływ na to, jak doskonale wyposażona jest polska medycyna 

dziecięca – mówi Lidia Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP – Wiemy jednak, że 

tak jak cały system opieki zdrowotnej w Polsce, również oddziały dziecięce borykają się dziś  

z ogromnymi problemami w codziennym funkcjonowaniu. Na niewiele z tych bolączek mamy, jako 

organizacja pozarządowa, wpływ. Nie zapewnimy środków na pensje dla lekarzy, nie zorganizujemy ich 

szkoleń, nie sprawimy, że warunki pracy w Polsce staną się konkurencyjne wobec innych krajów Unii 

Europejskiej. Możemy jednak pomóc w tym, w czym jesteśmy najlepsi. Medycyna na świecie, dzięki 

postępowi w nauce i stosowaniu nowoczesnych, wręcz kosmicznych technologii, rozwija się 

nieprawdopodobnie szybko. Widać to zwłaszcza na salach operacyjnych, gdzie lekarze trzymający  

w rękach najnowsze zdobycze techniki, dokonują rzeczy nieprawdopodobnych. Jako Orkiestra możemy 

pomóc polskim szpitalom w zdobywaniu tych najlepszych, najnowszych, najbardziej zaawansowanych 

technologicznie urządzeń. Po to, by zapewnić w Polsce najwyższe, światowe standardy diagnostyki  

i leczenia dzieci wymagających najróżniejszych zabiegów. To będzie cel naszej styczniowej zbiórki.   

 

Sztaby 28. Finału WOŚP  
 
7 października uruchomiony został serwis sztaby.wosp.org.pl, poprzez który można dokonywać 
zgłoszeń sztabów działających w ramach 28. Finału WOŚP, a następnie - zapisu wolontariuszy. Jak 
dotąd (stan na 16 października, godz. 8:45) zarejestrowanych zostało 213 sztabów, w tym 18 sztabów 
zagranicznych. Sztaby zagraniczne zarejestrowały się w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Irlandia, 
Niemcy, Belgia, Dania i Holandia. 
 
Rejestracja sztabów trwa do 18 listopada. Lista zatwierdzonych sztabów jest dostępna na stronie 
internetowej Orkiestry: wosp.org.pl/final/sztaby. 
 
Przypomnijmy, że w 27. Finał WOŚP zaangażowało się 1 687 sztabów (w tym 86 sztabów 
zagranicznych), kwestę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy, a do darczyńców WOŚP trafiło około 35 
milinów serduszek. 

  

https://sztaby.wosp.org.pl/
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Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”  

 
Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 
2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.  
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez 
świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności,  
a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć  
z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej. Dzieci oswajają się z tymi ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – 
pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.  

 

Do tej pory Programem objętych jest: 

30 481 nauczycieli z 12 557 szkół – to 92% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. 

Blisko 3 miliony dzieci uczy się podstaw pierwszej pomocy! 

 
Szkoły podstawowe przystąpiły do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała im bezpłatnie fantomy do 
nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Oprócz tego 
zrealizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć  
z dziećmi. Fundacja WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu – współpracując  
z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Cały czas prowadzimy 
kursy dla nauczycieli i przekazujemy potrzebne dla kontynuacji Programu materiały.  
Dzięki Fundacji WOŚP w Polsce nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest powszechna, 
bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci!  
 

Fundacja od wielu lat bezskutecznie zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej  

o wprowadzenie obowiązku nauki pierwszej pomocy. W 2012 roku przedłożyliśmy w Ministerstwie 

propozycję podstawy programowej. Wnioskujemy o 32 godziny lekcyjne w sumie, w trakcie trzech 

lat nauki w klasach 1-3.  

 

Rekord w Pierwszej Pomocy 

16 października - w Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca - punktualnie w południe Fundacja 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (już po raz siódmy w historii) podejmuje próbę Bicia Rekordu  

w Pierwszej Pomocy. W wydarzeniu udział wziąć może każda instytucja i placówka, która posiada 

dostęp do fantomu. Najliczniejszą grupę uczestników rokrocznie stanowią uczniowie placówek 

biorących udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz przedstawiciele 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Do udziału w biciu rekordu zgłosiło się 144 867 osób z 1484 instytucji, podczas gdy rok temu w 

wydarzeniu uczestniczyło 116 342 uczestników z 1142 instytucji z całego kraju, co oznacza, że rekord 

został pobity. 

Lista placówek i instytucji, które zgłosiły się do udziału w akcji dostępna jest na stronie: 

https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zgloszone-instytucje 

https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zgloszone-instytucje
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27. Finał WOŚP – najważniejsze informacje 
13 stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał WOŚP, podczas którego graliśmy pod hasłem: „Pomaganie 

jest dziecinnie proste", zbierając środki na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Finał 

ten zakończył się rekordowym wynikiem blisko 176 milionów złotych. W akcję zaangażowało się 1 687 

sztabów (w tym 86 sztabów zagranicznych), kwestę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy, a do 

darczyńców WOŚP trafiło około 35 milinów serduszek.  

Na kwotę zebraną w 27. Finale WOŚP złożyły się: zbiórka publiczna (88 893 503,89 zł), darowizny 

przekazane na cel akcji poprzez kanały elektroniczne (86 055 296,90 zł) oraz dary rzeczowe w postaci 

sprzętu medycznego (o łącznej wartości 989 916,77 zł). 

 

Ostatnia puszka Prezydenta Adamowicza 
 

Tuż po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w czasie Światełka do Nieba w Gdańsku, na 

Facebooku wystartowała zbiórka „Ostatnia orkiestrowa puszka Pana Prezydenta Pawła Adamowicza”, 

w ramach której, dzięki zaangażowaniu 264 tysięcy internautów, udało się zebrać prawie 16 milionów 

złotych. Była to największa zbiórka w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Po zakończeniu 

zbiórki została uruchomiana kolejna - „Hej Pati! Zgubiłaś coś” - która miała na celu zebranie różnicy 

dzielącej ją od kwoty 16 mln PLN. 

Za środki zebrane w ramach tych zbiórek Fundacja WOŚP kupiła wyposażenie do gdańskich placówek 

medycznych: 

 karetka typu N, rezonans magnetyczny i system monitorowania pacjenta + głowica echo do 

ultrasonografu dla Szpitala św. Wojciecha 

 wyposażenie medyczne dla Hospicjum im. Dudkiewicza 

 echokardiograf, aparat do znieczulania, 3 materace przeciwodleżynowe, fotel kąpielowy, 

laser do leczenia blizn pooparzeniowych do Szpitala im. Kopernika 

 rezonans magnetyczny, USG + inkubator i aparat do znieczulania do Uniwersyteckiego 

Centrum Medycznego 

 tomograf komputerowy, system monitorowania pacjenta i zestaw do trudnej intubacji oraz 

do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych dla Szpitala Dziecięcego 

 

WOŚP z rekordowym wynikiem 1% 

13,7 miliona złotych to kwota, jaką Polacy przekazali Fundacji WOŚP w ramach 1%. Wzrost o ponad  

5 milionów złotych w stosunku do poprzedniego roku i awans o dwa miejsca w zestawieniu najchętniej 

wspieranych organizacji pożytku publicznego to wspaniały dowód zaufania, jakim społeczeństwo darzy 

Fundację. W tym roku aż 14,5 miliona osób spośród podatników rozliczających się za 2018 rok 

postanowiło wesprzeć swoim 1% organizacje pożytku publicznego. 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy plasuje się w czołówce organizacji, którym Polacy 

najchętniej przekazują 1% – zajmujemy czwarte miejsce w kraju (w porównaniu z ubiegłym rokiem jest 

to awans o 2 pozycje) po Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Avalon – Bezpośrednia Pomoc 

Niepełnosprawnym i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. WOŚP otrzymała 

wsparcie w wysokości 13 678 107,87 zł, czyli o prawie 5 milionów złotych więcej niż przed rokiem. 

Oznacza to, że 1,56% ze wszystkich środków przekazanych w ramach 1% trafi do Orkiestry. 
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- Przeogromne dzięki dla Was wszystkich, którzy wspieracie organizacje pozarządowe! 1% wyszedł 

wspaniale nie tylko nam, ale i ogromnej ilości organizacji pozarządowych w kraju. Rok temu niecałe 9 

milionów złotych, które przekazaliście na naszą organizację - za to kupiliśmy masę sprzętu m.in. dla 

psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. W tym roku prawie 14 milionów złotych, dzięki którym będziemy 

mogli utrzymywać bardzo wysokie standardy opieki medycznej na oddziałach noworodkowych 

 i dziecięcych - mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP. 

Z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów informacji dot. kwot 1% należnego podatku 

dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku  

(z rozliczenia za 2018 rok) jednoznacznie wynika, że Polacy coraz chętniej wspierają takie organizacje. 

W ostatnim rozliczeniu aż 14,5 miliona osób zdecydowało się przekazać 1%, to o 367 tys. podatników 

więcej niż w poprzednim roku. Co za tym idzie, wzrosła również łączna kwota przekazana na rzecz 

organizacji – z 763,9 mln zł do 874,4 mln zł. 

Przypomnijmy, że celem zbiórki 1% przez WOŚP było stałe podwyższanie standardów leczenia Polaków 

i powszechna nauka pierwszej pomocy wśród dzieci ze szkół podstawowych. 

W poprzednich latach, dzięki wsparciu w ramach 1%, Fundacja WOŚP mogła: 

 podnosić standard opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży  

 uruchomić Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci 

 kupić rezonans magnetyczny Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

 przeprowadzić akcję zakupu defibrylatorów do placówek publicznych w całej Polsce 

(Orkiestra przekazała ich 220) 

 prowadzić Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

 wspomóc Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą.  

 przekazać wsparcie wszystkim hospicjom dziecięcym w Polsce w postaci samochodów 

osobowych oraz sprzętu medycznego niezbędnego w opiece paliatywnej (m.in.: ssaki, 

inhalatory, koncentratory tlenu, asy story kaszlu, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry oraz 

łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi) 

 uzupełnić zakupy w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej 

Dzieci, podnosząc standard opieki medycznej we wszystkich dziecięcych klinikach 

onkologicznych w Polsce 

 zakupić najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla ratowania życia i zdrowia dzieci: dwa 

cytometry przepływowe, monitor do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego, laser 

diodowy do leczenia retinopatii wcześniaków, inkubator zamknięty do opieki intensywnej, 7 

aparatów USG wysokiej klasy. 
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Rozliczenia Finałów i roczne sprawozdania finansowe Fundacji  
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy buduje swoje fundusze głównie w oparciu o zbiórkę publiczną, 
którą od początku istnienia Fundacji, czyli od 1993 roku prowadzi pod nazwą "Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy", a także o inne darowizny celowe.  

 

I. ROZLICZENIA FINAŁÓW WOŚP  

 

Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu 
medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazuje w publikowanych sprawozdaniach 
ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych, 
środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele 
zbiórki.  
 
Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, 
podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składamy 
sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz 
poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.  
 
W kolejnym etapie weryfikowane są prośby przesłane przez szpitale z całej Polski pod kątem tematu 
Finału, wysyłane są ankiety do szpitali w zakresie szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb, 
odbywają się konsultacje z ekspertami medycznymi. Proces ten trwać może od kilku tygodni do kilku 
miesięcy - w zależności od ilości potrzebnych urządzeń.  
 
Po dokonaniu analizy potrzeb i przygotowaniu wykazu sprzętu, który będziemy przekazywać do 
poszczególnych jednostek, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród 
złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu. Następnie 
przystępujemy do podpisywania i realizacji kontraktów. Na realizację kontraktów składa się: 
wyprodukowanie sprzętu, rozwiezienie do obdarowanych szpitali, zainstalowanie i przeszkolenie 
personelu. Po zrealizowaniu kontraktów, po zakończeniu roku obrotowego składamy w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdanie za dotychczas rozdysponowane środki. 
Sprawozdanie to zawiera informacje o wysokości wydanych środków, z podziałem na temat Finału  
i programy prowadzone przez Fundację. 

 

II. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI (BILANSE)  
 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okresy roczne i dlatego może różnić się od rozliczenia 
dotyczącego konkretnego Finału. Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy 
podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach 
możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-
miesięcznym okresie. Oznacza to, że pojedynczy bilans roczny nie musi całościowo pokrywać się  
z cyklem realizacji celów Finału WOŚP. 
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Nasze Sprawozdanie Finansowe co roku poddajemy badaniu firmy audytorskiej, a następnie:  

 wysyłamy do Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego, 
prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej 
jawności naszych działań 

 wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego 

 prezentujemy na stronie internetowej wosp.org.pl.  
 
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości przeznacza na 
zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w sprawozdaniach 
ze sposobu wydatkowania zebranych środków.  
 
Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach 
Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn 
otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych.  
 
Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób 
zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi bankowe, 
pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i przewozowe, materiałów biurowych, zużycie 
energii, czynsze, podatki i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy się 
utrzymywać na jak najniższym poziomie.  
 
Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności 
administracyjnej - również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn 
celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega. 
  
Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom wspierającym nasze działania!  
 

Sprzęt od WOŚP - sytuacja prawna i kontrola  
 
Cała aparatura medyczna kupowana przez Fundację WOŚP jest przekazywana wyłącznie publicznym 
szpitalom, które po 1 października 2017 roku znalazły się na liście „sieci szpitali”, ogłoszonej przez 
Ministra Zdrowia, a zatem takim jednostkom, które udzielają pomocy bezpłatnej. Każde urządzenie 
medyczne przekazywane jest szpitalom w darze. Jako darczyńca, Fundacja zastrzega sobie jednak 
prawo kontrolowania obdarowanego (klauzule w umowie darowizny). Ponadto nakłada na 
obdarowanego, zgodnie z art. 893 k.c., obowiązek wykonania szeregu poleceń. 

 
Polecenia Fundacji zawarte w umowie darowizny są następujące:  

 przedmiot darowizny nie może być używany do celów komercyjnych,  

 przedmiot darowizny musi być wykorzystywany w sposób ciągły w leczeniu osób, dla których 
został przeznaczony,  

 przedmiot darowizny powinien pozostawać na oddziale, dla którego został przekazany i nie 
powinien zmieniać miejsca swego pierwotnego przeznaczenia,  

 bez zgody Fundacji, przedmiot darowizny nie może zostać przekazany w jakiejkolwiek formie 
osobie trzeciej (np. innemu szpitalowi).  
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Jak dotąd Fundacja zebrała ponad MILIARD PLN na sprzęt medyczny pracujący w szpitalach w całej 

Polsce i kupiła 61 800 nowoczesnych urządzeń medycznych. 

Świetnie sprawdza się kontrola społeczna. Poprzez otrzymywane sygnały jesteśmy w stanie skutecznie 

interweniować w każdym przypadku nieprawidłowego wykorzystania sprzętu. W praktyce, Fundacja 

reaguje na każdą otrzymaną informację, że przekazana aparatura jest użytkowana niezgodnie z jej 

życzeniem np. gdy szpital próbuje robić badania na otrzymanej w darze aparaturze odpłatnie lub 

przekazuje aparat do innego oddziału szpitalnego niż wskazany w umowie darowizny. 

Ponadto, gdy dochodzi do jakiejkolwiek reorganizacji jednostek opieki zdrowotnej, likwidowane 

jednostki powinny zwrócić się do Fundacji z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie otrzymanego 

sprzętu do nowopowstającej lub innej jednostki. Przed udzieleniem zgody Fundacja zawsze bada 

okoliczności, o jaką nową jednostkę służby zdrowia chodzi i czy będzie ona w stanie spełnić warunki, 

które są zasadą Fundacji - leczyć lub diagnozować dużą liczbę pacjentów i zawsze robić to nieodpłatnie.  

Mechanizm wsparcia dla szpitali  

 
Przedstawiciele publicznych szpitali, które po 1 października 2017 roku znalazły się na liście „sieci 

szpitali” ogłoszonej przez Ministra Zdrowia, składają pisemne zapotrzebowanie na sprzęt, którego im 

brakuje. Fundacja weryfikuje te potrzeby. Następnie dyrektorzy placówek podpisują zobowiązanie na 

przyjęcie sprzętu i jego utrzymanie. Po przeprowadzeniu Konkursu wyłonieni oferenci po podpisaniu 

stosownych kontraktów wyposażają wskazane przez Fundację szpitale. 

 

Rekordowy 52. Konkurs Ofert 
 

Na początku maja br. odbył się 52. Konkurs Ofert - trzy dni trudnych negocjacji, decydujących  

o ogromnych pieniądzach, które Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymała w zaufaniu 

od wszystkich, którzy wsparli 27. Finał WOŚP. Na hipernowoczesny sprzęt dla specjalistycznych 

oddziałów dziecięcych w całej Polsce WOŚP wydała ponad 106 mln złotych, czyli blisko 25 mln euro. 

Był to pierwszy Konkurs Ofert organizowany w oparciu o wynik 27. Finału WOŚP. Jednocześnie był to 

największy Konkurs Ofert w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

- Po rekordowym Finale mamy za sobą rekordowe zakupy sprzętu medycznego. 106 mln złotych 

wydanych na sprzęt medyczny to prawdziwy kosmos! W ten właśnie sposób od samego początku naszej 

działalności rozliczamy społeczne pieniądze, które w zaufaniu przekazują nam Polacy w czasie 

styczniowych Finałów. To święto społeczeństwa obywatelskiego i sedno działań organizacji 

pozarządowych – udało nam się po raz kolejny w sposób absolutnie bezprecedensowy wesprzeć nasz 

publiczny system opieki zdrowotnej sprzętem najwyższej światowej klasy. Dziękuję więc z całego serca 

wszystkim Polakom, którzy 4 miesiące temu zdecydowali się wesprzeć nas swoimi pieniędzmi. Dziś, 

zaledwie po 4 miesiącach od Finału, mówimy im – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Waszego 

zaufania nie zawiodła, co już niebawem zobaczycie w szpitalach w całej Polsce – mówił wówczas Jerzy 

Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.  
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Orkiestra kupiła w sumie 55 urządzeń medycznych: 

 15 stacjonarnych aparatów RTG – zwyciężyły oferty firm AGFA (5 urządzeń) oraz SIEMENS (10 

urządzeń) 

 9 rezonansów magnetycznych – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) oraz GE (4 

urządzenia) 

 9 tomografów komputerowych klasy wyższej – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) 

oraz TMS oferującej aparaty marki Canon (4 urządzenia) 

 4 tomografy komputerowe klasy premium – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (2 szt.) oraz TMS 

oferującej aparaty marki Canon (2 urządzenia) 

 9 kardiomonitorów do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego – zwyciężyła oferta 

firmy VIRIDIAN  

 9 aparatów do znieczuleń przeznaczonych do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 

– zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN 

 

Zakupione przez Orkiestrę urządzenia w najbliższych miesiącach trafią do szpitali w takich miastach jak 

Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Kielce, 

Kraków, Łódź, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, 

Wrocław oraz Zielona Góra. 

- Z wyników trzydniowych negocjacji jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kupiliśmy najnowocześniejszy 

sprzęt produkowany przez uznane na całym świecie, międzynarodowe, koncerny. Są to urządzenia, 

jakie pracują w najlepszych klinikach na świecie!  Uzyskaliśmy przy tym doskonałe warunki zakupu 

 i dużo niższe w stosunku do wartości rynkowych ceny tych urządzeń. Po raz kolejny widzimy, jak 

świetne efekty przynosi wypracowany przez 27 lat doświadczeń Orkiestry sposób kupowania sprzętu 

medycznego w drodze konkursu ofert. Jesteśmy dumni, słysząc opinie naszych ekspertów, którzy 

przecież na co dzień często uczestniczą  w zamówieniach publicznych, że nikomu i nigdzie nie udaje się 

wynegocjować takich warunków, jakie uzyskuje Orkiestra w swoich konkursach. To naprawdę 

gigantyczny sukces naszej Fundacji, pracującego z nami przez cały rok zespołu pracowników  

i współpracowników, a przede wszystkim ogromna korzyść dla najmłodszych pacjentów w szpitalach - 

mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP.  

 

Oferowane urządzenia oceniała Komisja Ekspertów w składzie: 

 Dr n. med. Michał Brzewski – Warszawa 

 Dr n.med. Andrzej Byszewski – Warszawa 

 Mgr Inż. Marcin Gostyński – Warszawa 

 Dr n.med. Katarzyna Jończyk-Potoczna – Poznań 

 Dr n.med. Aldona Jarosz – Kraków 

 Prof. nadzw. dr hab. n.med. Elżbieta Jurkiewicz – Warszawa 

 Lek. med. Andrzej Kościesza – Warszawa 

 Tech. elektroradiologii Grzegorz Pędich – Warszawa 

 Prof. dr hab. n.med. Andrzej Piotrowski – Warszawa 

 Dr n.med. Dominik Świętoń – Gdańsk 

 Dr hab. Marzena Zielińska – Wrocław 
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- Nie da się przecenić tego, czego byliśmy świadkiem podczas tegorocznego Konkursu Ofert WOŚP. To 

święto polskiej radiologii pediatrycznej. Nasze wymagania były bardzo wysokie i udało nam się wybrać 

najlepszy sprzęt. Ostatecznym beneficjentem tego sprzętu są dzieci, które już na niego czekają  

w szpitalach w całej Polsce – mówi prof. dr hab. n. med Elżbieta Jurkiewicz z Centrum Zdrowia Dziecka 

w Warszawie, jeden z ekspertów medycznych Orkiestry. 

 

Sprzęt do diagnostyki dzieci - 53. Konkurs Ofert WOŚP 
 

W dniach 4-5 listopada w Warszawie odbędzie się 53. Konkurs Ofert, dzięki któremu Orkiestra pozyska 

113 nowoczesnych urządzeń, które trafią do specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej Polsce. 

Zakupione zostaną wyroby medyczne przeznaczone do diagnostyki dzieci:  

 aparat rentgenowski przyłóżkowy – 13 sztuk 

 zestaw endoskopów – 30 zestawów 

 aparat do znieczulania dzieci – 12 sztuk 

 aparat USG – 40 sztuk 

 echokardiograf – 18 sztuk 

  

Inkubatory do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 

 
1 października Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała zakupu 4 specjalistycznych 

inkubatorów do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego. Rynkowa wartość jednego aparatu 

sięga około 2 mln złotych. W tym momencie w Polsce pracują 4 takie urządzenia, w tym 2 zakupione 

wcześniej przez Fundację WOŚP. W Polsce będzie więc 8 inkubatorów przeznaczonych do pracy  

w środowisku rezonansu magnetycznego, w tym 6 przekazanych polskim szpitalom przez Orkiestrę. 

 

Inkubator przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego umożliwia poddanie 

badaniu rezonansem chorego noworodka, najczęściej wcześniaka, który musi w pierwszym okresie po 

porodzie przebywać w inkubatorze. Brak tego nowoczesnego urządzenia stawia przed lekarzami 

dylemat – albo opóźniać badanie rezonansem do czasu, kiedy dziecko będzie mogło bezpiecznie 

opuścić inkubator, albo podjąć się koniecznego badania, ryzykując czas spędzony przez dziecko poza 

inkubatorem. W przypadku najcięższych schorzeń decyzja ta często warunkowana jest walką o życie 

małego pacjenta. Przekazane przez WOŚP urządzenia pozwolą na niezwłoczne, a zarazem bezpieczne 

badanie dzieci cały czas przebywających w inkubatorze. 

- Dziś na świecie pracuje 100 takich urządzeń. Jest to zaawansowany technologicznie, a także bardzo 

drogi sprzęt, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczne, najlepsze kliniki na świecie. Dzięki decyzji 

Fundacji lekarze w czterech specjalistycznych placówkach otrzymają nową możliwość badania najciężej 

chorych noworodków i ratowania ich życia. Pokazuje to, jak ogromne znaczenie ma działalność 

organizacji pozarządowych w podnoszeniu standardów opieki medycznej. Dziękujemy wszystkim, 

którzy grają z Orkiestrą, bo to dzięki nim mogliśmy się zdecydować na tak rewolucyjny zakup - mówi 

Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP.  
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Zakupione przez WOŚP urządzenia trafią do: 

 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku  

 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach  

 Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

 

Ultranowoczesny sprzęt w Dziekanowie Leśnym 

 
W piątek 11 października w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy uroczyście przekazała wyposażenie dwóch pracowni diagnostycznych. Łączna wartość 

przekazanych przez WOŚP tomografu komputerowego i stacjonarnego aparatu RTG, zakupionych ze 

środków 27. Finału, wynosi blisko 5 mln złotych. 

Wyposażenie nowoczesnych pracowni zostało zakupione przez Fundację podczas 52. Konkursu Ofert, 

organizowanego wiosną 2019 roku.  

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się zrealizować nasze największe przed ostatnim Finałem 

marzenie, jakim był zakup tych najnowocześniejszych i najdroższych urządzeń do diagnostyki dzieci. 

Pierwsze aparaty przekazujemy szpitalowi w Dziekanowie Leśnym, który wspieramy regularnie już od 

pierwszych Finałów. Tym razem udało się tu stworzyć zupełnie nowe możliwości badań pacjentów 

leczonych na wszystkich szpitalnych oddziałach, co pozwoli szybciej i skuteczniej nieść im pomoc we 

wszelkich problemach zdrowotnych -  mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. 

medycznych WOŚP  

Do szpitala w Dziekanowie trafiło do tej pory blisko 90 urządzeń medycznych zakupionych przez WOŚP. 

Wartość przekazanych do tej pory urządzeń z serduszkiem Orkiestry wynosi ok 1,4 mln złotych. 

Przekazany szpitalowi w Dziekanowie aparat SOMATOM go.Top jest nowoczesnym, 128-warstwowym 

tomografem komputerowym firmy Siemens Healthineers. Urządzenie zapewnia bardzo wysoką jakość 

obrazowania przy zastosowaniu znacznie obniżonego poziomu dawki promieniowania (nawet poniżej 

1 mSv). Zastosowane technologie pozwalają także na ograniczenie dyskomfortu i lęku związanego  

z samym badaniem. Nowoczesność tomografu SOMATOM go.Top wpływa także na obniżenie kosztów 

użytkowania – nie tylko dzięki prostszej, zdalnej obsłudze serwisowej, ale także mniejszemu zużyciu 

środka kontrastowego oraz energii elektrycznej. To pierwszy w historii Szpitala w Dziekanowie Leśnym 

tomograf komputerowy. 

Drugim aparatem, który wkrótce rozpocznie pracę na rzecz pacjentów Szpitala jest Luminos dRF Max 

firmy Siemens Healthineers. Jest to w pełni cyfrowy aparat rentgenowski, dzięki czemu zdjęcia są 

wykonywane znacznie szybciej. Równie ważny, co możliwości kliniczne, jest przy tym komfort 

badanego dziecka. Aparat jest łatwo dostępny dla małych pacjentów. Dostęp do aparatu ze wszystkich 

stron ułatwia obecność rodzica, co ogrywa ogromną rolę w badaniach pediatrycznych. 
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Kontakt  

 
Krzysztof Dobies  
Rzecznik Prasowy Fundacji WOŚP  
e-mail: rzecznik@wosp.org.pl  
 

Biuro Prasowe Fundacji WOŚP: tel. +48 695 870 020 


