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Cel 29. Finału WOŚP 
 

7 października na terenie Fundacji WOŚP w Warszawie Jurek Owsiak ogłosił cel 29. Finału WOŚP, który 

odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Tym razem Fundacja będzie zbierać na zakup sprzętu dla 

laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Finał z głową - takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 

 

- Po 13 latach od ostatniego “Finału z głową” postanowiliśmy powrócić do systemowego wsparcia 

laryngologii i otolaryngologii. W 2008 roku, w czasie 16. Finału WOŚP, Fundacja zbierała środki na 

zakup sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi, zakończył się on wynikiem 14 milionów 

USD, dzięki którym do szpitali trafiły m.in. nasofiberoskopy, zestawy do endoskopowych operacji nosa 

i zatok oraz inhalatory ultradźwiękowe. Po 13 latach urządzenia, które wtedy kupiliśmy, po prostu się 

zużyły. W ostatnich latach dostajemy bardzo dużo próśb o nowoczesne urządzenia, które nie tylko 

skutecznie diagnozują i leczą, ale też robią to w sposób komfortowy dla małego pacjenta. Dodatkowo 

widzimy jak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy zmagamy się ze smogiem, ale także 

pandemią koronawirusa, potrzebna jest sprawna diagnostyka i leczenie dróg oddechowych – mówi 

Lidia Owsiak, Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP. 

 

W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.: 

 zestawy endoskopów laryngologicznych 

 endoskopy giętkie   

 zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych 

 egzoskopy   

 lasery diodowe   

 nawigacje optyczne otylaryngologiczne   

 kablatory do operacji migdałków   

 aparaty USG i RTG   

 kardiomonitory 

 lampy czołowe 

 lampy operacyjne   

 polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego 

 

 

- Te nowoczesne i bardzo specjalistyczne urządzenia w chwili obecnej są niezbędne w nowoczesnej 

chirurgii laryngologicznej. Stanowią zazwyczaj podstawowe wyposażenie laryngologicznych sal 

operacyjnych. Praca bez możliwości korzystania z takich sprzętów może powodować wzrost ryzyka 

powikłań. Wydłużanie zabiegów bezpośrednio wpływa na proces leczenia i rekonwalescencji u małych 

pacjentów – mówi Tomasz Grochowski, Centrum Zdrowia Dziecka. 

 

29. Finał WOŚP odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 stycznia. 

Nieprzerwana transmisja internetowa z zaplanowanych w sztabie głównym atrakcji ruszy już 9 stycznia 
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wieczorem. Głównym punktem działań WOŚP w stolicy, po rocznej przerwie, ponownie będą okolice 

Pałacu Kultury i Nauki.  

 

- W czasach, gdy koronawirus zdezorganizował nasze codzienne życie i często wystawił nas na 

najwyższą próbę, potrzebujemy powrotu do tych wszystkich kolorów, które zawsze niesie za sobą 

Orkiestra - kolorów miłości, radości i optymizmu. Potrzebujemy całej naszej filozofii, która zawsze i w 

każdej sytuacji szuka tych momentów, które wydobędą z nas najbardziej słoneczne pokłady siły, 

energii, wzajemnego bycia ze sobą, wzajemnego szacunku, tolerancji i pogody ducha. Tego nam dzisiaj 

potrzeba. Dlatego, po raz kolejny prosząc o wsparcie, mówimy ludziom w Polsce i na całym świecie - 

gramy z radością, gramy z głową i po raz kolejny pokażemy, że efektem takich działań jest skuteczna 

pomoc tym, którzy jej potrzebują. W czasie 29. Finału jeszcze bardziej, jeszcze głośniej i jeszcze mocniej 

mówimy - gramy z głową! – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP. 

 

Sztaby 29. Finału WOŚP 

5 października 2020 roku uruchomiony został serwis sztaby.wosp.org.pl, poprzez który można 

dokonywać zgłoszeń sztabów działających w ramach 29. Finału WOŚP, a następnie - zapisu 

wolontariuszy. Rejestracja sztabów trwa do 16 listopada, tylko w ciągu pierwszej doby wpłynęło 145 

zgłoszeń, w tym 18 dotyczących działań poza granicami Polski. Jako pierwszy zgłosił się sztab w 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

28. Finał WOŚP - najważniejsze informacje 
 

28. Finał WOŚP odbył się 12 stycznia 2020 roku.  

Zbiórka zakończyła się wynikiem 186 133 610,66 PLN. 

 

Celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 

medycynie zabiegowej. Najogólniej mówiąc, Fundacja zbierała środki na zakup najnowocześniejszych 

urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Orkiestra 

skupiła się przede wszystkim na takich dziedzinach medyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, 

kardiochirurgia czy neurochirurgia. Do urządzeń, które objęte zostały planem zakupów, należą: 

wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów 

diagnostyki obrazowej. Są to m.in.: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do 

znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy 

endoskopowe. Cel Finału obejmował także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii 

pooperacyjnej. W ich przypadku zaplanowano zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także 

strzykawek automatycznych i objętościowych.  

Na kwotę zebraną w 28. Finale WOŚP złożyły się: zbiórka publiczna (116 707 864,39 PLN), darowizny 

przekazane na cel akcji poprzez kanały elektroniczne (68 804 108,17 PLN) oraz dary rzeczowe w postaci 

sprzętu medycznego (o wartości 621 668,10 PLN). Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły  

4 910 592,81 PLN. 

https://sztaby.wosp.org.pl/
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Rekordem zakończyły się Aukcje Allegro dla WOŚP, dzięki którym udało się zebrać 14 852 000 016 PLN. 
W 195 000 aukcji znalazły się wyjątkowe przedmioty i ciekawe spotkania ze znanymi osobami ze świata 

kultury, sportu i polityki, a także licytacje wystawione przez internautów.  
 
28. Finał WOŚP to około 1750 sztabów, w tym 100 poza granicami Polski, 120 tysięcy wolontariuszy  
i 35 mln samoprzylepnych serduszek! Sztaby działały w takich krajach, jak: Australia, Austria, Belgia, 
Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, 
Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Rosja, Singapur, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Szwecja, Tajlandia, Tanzania, Węgry i Wielka Brytania. 

 

Jedyny taki tomograf w Polsce 
 

Kilkanaście godzin trwał 54. Konkurs Ofert, w ramach którego Fundacja WOŚP dokonała zakupu 

aparatu do badań PET-CT, pozwalającego na precyzyjne lokalizowanie ognisk chorób 

nowotworowych u dzieci. Sprzęt o wartości blisko szesnastu milionów złotych działać będzie w 

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Wyjątkowo w ramach Konkursu Ofert organizowanego przez WOŚP, Fundacja dokonywała zakupu nie 

całej grupy urządzeń, lecz jednego, ale o ogromnym znaczeniu dla diagnostyki dzieci, sprzętu. PET-CT 

to urządzenie, które pozwala na precyzyjne lokalizowanie ognisk chorób nowotworowych u dzieci - 

stanowi połączenie dwóch badań: pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii 

komputerowej (CT). Dzięki temu urządzeniu, po zlokalizowaniu ognisk choroby nowotworowej, 

specjaliści są w stanie wdrożyć terapię celowaną, która precyzyjnie uderza w zmiany chorobowe. Jest 

to więc sprzęt realnie przyczyniający się do mniej inwazyjnego leczenia małych pacjentów. 

 

Fundacja WOŚP, przeznaczając środki przekazane przez społeczeństwo, dokonała zakupu pierwszego 

w Polsce takiego urządzenia dedykowanego dzieciom. To sprzęt o wartości 15 890 000 złotych.  

 

W efekcie wielogodzinnych negocjacji, zwyciężyła oferta firmy Siemens. Urządzenie działać będzie w 

jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce, Instytucie “Pomnik - 

Centrum Zdrowia Dziecka”. 

- 6 października Fundacja kupiła urządzenie do najnowocześniejszej diagnostyki dzieci, które będzie 

pierwszym takim urządzaniem dla dzieci w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. PET-CT, pracujący 

w Centrum Zdrowia Dziecka, będzie diagnozować dzieci przywożone z całej Polski. Aby było to możliwe 

spełniony musi być jeden podstawowy warunek - za wszystkimi dziećmi, które takich badań będą 

potrzebowały - musi iść cały system finansowania samego badania i wszystkich procedur z nim 

związanych. Na znieczulenie i inne ważne procedury trzeba zagwarantować pełne, całoroczne i 

wieloletnie finansowanie. Wtedy wszystkie dzieci będą mogły skutecznie korzystać z tej absolutnie 

kosmicznej technologii, a tym samym liczyć na wczesne i precyzyjne rozpoznanie choroby, co sprawi, 

że walka o ich zdrowie ma szanse być skuteczna. Dlatego zwracam się do Pana Ministra Zdrowia, aby 

pomógł Fundacji wprowadzić takie standardy już od przyszłego roku. Zakup takiego urządzenia nie był 

w żadnych planach systemowych, dlatego kiedy Fundacja zdecydowała się go nabyć dla CZD, chcemy 

zapewnić jego skuteczne funkcjonowanie w największym szpitalu dziecięcym w Polsce 

- mówi Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP. 



6 
 

 

- Jesteśmy wdzięczni Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za zorganizowanie Konkursu Ofert 

oraz zakup aparatu do badań PET-CT. PET-CT to połączenie dwóch badań diagnostycznych: 

pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii komputerowej (CT). Dzięki temu urządzeniu 

nasi specjaliści będą mogli dokładnie zlokalizować ogniska choroby nowotworowej, monitorować 

efekty leczenia, a także pogłębić diagnostykę innych schorzeń u naszych małych pacjentów. Będzie to 

pierwszy cyfrowy PET-CT w ośrodku pediatrycznym w Polsce, koszt tego aparatu to rząd kilkunastu 

milionów złotych – mówi dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia 

Dziecka" 

 

Do tej pory Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała do Centrum Zdrowia Dziecka 

ponad 1.200 urządzeń o łącznej wartości ponad 53 milionów złotych. 

 

Oferowane urządzenia oceniała Komisja Ekspertów w składzie: 

 Prof. dr hab. Janusz Braziewicz 
 Prof. Leszek Królicki       
 Dr n. med. Anna Śliwińska   
 Mgr inż. Agata Walęcka-Mazur 
 Mgr Inż. Marcin Gostyński 

 

O Konkursie Ofert 

Fundacja WOŚP dokonuje zakupów sprzętu medycznego w ramach Konkursów Ofert, których 

głównym założeniem jest wybór urządzeń o najwyższej jakości, w oparciu o wielogodzinne negocjacje 

z udziałem Komisji Ekspertów. Tradycją Konkursów Ofert WOŚP są doskonale wynegocjowane warunki 

zakupu urządzeń. Ceny są znacząco (czasem w skali kilkudziesięciu procent!) niższe niż średnie 

wartości rynkowe. Każde urządzenie ma wydłużony czas gwarancji, ewentualny zapas materiałów 

zużywalnych, zapewnione dożywotnie nieodpłatne aktualizacje oprogramowania. Z każdym 

urządzeniem szpital otrzymuje pakiet szkoleń prowadzonych przez doświadczonych specjalistów. 

Orkiestra dba więc nie tylko o dostarczenie sprzętu, ale o zapewnienie jak najlepszych możliwości, by 

z tego sprzętu intensywnie korzystać dla dobra najmłodszych pacjentów. 

 

Blisko 50 milionów złotych na walkę z koronawirusem 

 
6 lipca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała prowadzone od połowy marca 

działania związane z pandemią COVID-19. Organizacja placówkom w całym kraju przekazała sprzęt 

medyczny i środki ochrony osobistej o wartości 48,8 miliona złotych. 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działania w związku z COVID-19 rozpoczęła tuż po stwierdzeniu 

pierwszych przypadków zachorowań w Polsce. Podstawowym działaniem był oczywiście zakup 

wyposażenia medycznego - urządzeń i środków ochrony osobistej, o których przekazanie placówki 

apelowały, by móc sprawnie walczyć z pandemią. W sumie Orkiestra przekazała szpitalom 

wyposażenie o wartości 48.765.372,46 PLN m.in. 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska 
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intensywnej opieki medycznej, 34 respiratory (w tym 10 transportowych) i 2,6 miliona 

trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. Suma ta nie uwzględnia 37 respiratorów, z zakupu których 

Fundacja wycofała się (i za które nie zapłaciła) z uwagi na odległy termin realizacji zamówienia przez 

producenta. 

 

2.503.078,54 PLN z tych blisko 50 milionów to wartość sprzętu, który Fundacji przekazały firmy 

medyczne i nie tylko, m.in. 30 pomp infuzyjnych objętościowych, 25 zestawów USG czy 3 tys. masek 

sportowych, które po prostym dostosowaniu mogą być wykorzystywane jako wielorazowe maski 

ochronne. 

 

Zakupy sprzętu finansowane były między innymi z wpłat na powołany przez WOŚP Fundusz 

Interwencyjny, w ramach którego, dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu firm (między innymi CD 

Projekt S.A., Allegro, Coca Cola, Lech, Lidl, Play czy mBank) i tysięcy obywateli udało się zgromadzić 

26.195.451,41 złotych, a także ze środków  przekazanych w ramach 1% za rok 2018 oraz zebranych 

podczas 28. Finału WOŚP. 

W sumie w ramach działań związanych z walką z COVID-19 Fundacja wsparła 360 szpitali, 416 DPS-ów 

i prywatnych domów seniorów, 56 zakładów opiekuńczo - leczniczych i 23 hospicja. 

 

Orkiestra nadała blisko 9 tys. przesyłek ze środkami ochrony osobistej - to prawie tyle samo, ile 

podczas przygotowań do każdego z Finałów WOŚP. 

 

Nie tylko sprzęt 

 

Zakup sprzętu medycznego to główna, ale nie jedyna forma działania WOŚP w związku z COVID-19. 

Fundacja zorganizowała również akcję “POMAGAMY”, mającą na celu łączenie ze sobą osób, które z 

uwagi na zagrożenie chorobą zmuszone zostały do pozostania w domach, potrzebując czasem 

wsparcia w codziennych czynnościach, z tymi, które tej pomocy mogły udzielić. Na potrzeby akcji 

powstała m.in. przygotowana przy współpracy z Esri Polska mapa, prezentująca lokalizację osób 

gotowych do niesienia pomocy, uruchomiono również, wspólnie z PeekQuick, infolinię, za 

pośrednictwem której można było zwrócić się o pomoc. W przedsięwzięcie zaangażowało się 2,3 tys. 

wolontariuszy z całego kraju i nie tylko, a pomoc uzyskało blisko 800 osób.Fundacja WOŚP postanowiła 

wesprzeć także najmłodszych i ich rodziców, i przygotowała zestaw materiałów edukacyjnych, 

pozwalających efektywniej spędzić czas w domu. Ich celem była promocja między innymi pierwszej 

pomocy i zachowań prospołecznych. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była Domowa Orkiestra – 

codzienny program Jurka Owsiaka, który miał dawać nadzieję w czasie pandemii, a stał się wstępem 

do letniego Festiwalu organizowanego przez WOŚP. 
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Domowa Orkiestra (znów) gra! 

 

Wraz z początkiem października powrócił specjalny program Jurka Owsiaka – Domowa Orkiestra 

live. Codziennie o 11:00, m.in. na kanałach społecznościowych Fundacji WOŚP i KręciołaTV, śledzić 

można kolejne wydania z materiałami na temat działań Fundacji i przygotowań do styczniowego 

Finału. 

 

Pomysł na Domową Orkiestrę zrodził się w marcu, wraz z wprowadzeniem pierwszych obostrzeń 

związanych z pandemią koronawirusa. Założeniem programu było dostarczanie wiadomości  

z fundacyjnego „podwórka”, ale przede wszystkim zapewnienie rozrywki i chwil wytchnienia w czasach 

lock-downu, stąd, poza różnymi materiałami dotyczącymi bieżącej aktywności Fundacji, widzowie 

oglądać mogli fragmenty koncertów z Najpiękniejszego Festiwalu Świata i uczestniczyć w konkursach. 

Od końca maja program nadawany był na żywo wprost z siedziby Fundacji przy ul. Dominikańskiej  

w Warszawie, stanowiąc swoiste preludium do Najpiękniejszej Domówki Świata, czyli 26. Pol’and’Rock 

Festival w wydaniu online. Przez miesiąc po zakończeniu festiwalu w czasie Domowej Orkiestry 

prezentowane były koncerty zarejestrowane podczas wydarzenia. 

 

1. sezon Domowej Orkiestry to 171 odcinków i łącznie 300 godzin materiałów. 

 

1 października wystartował 2. sezon Domowej Orkiestry, który śledzić można na stronach Fundacji 

WOŚP, Pol'and'Rock Festival i Kręcioła TV na Facebooku, Twitchu i stronie Kręcioły w serwisie 

YouTube. 

 

Program będzie nadawany codziennie o godz. 11:00, aż do 29. Finału WOŚP, który odbędzie się 10 

stycznia 2021 roku. 

 

„Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową” - nowy termin debaty 

 
Co zrobić, by wyprowadzić z zapaści psychiatrię dziecięcą i młodzieżową? Jakie działania podjąć, by 

młodzi ludzie w trudnych sytuacjach życiowych nie byli pozostawiani sami sobie? Czy można szybko 

uzdrowić system? Senat RP i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powracają do organizacji 

debaty „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową”, która zaplanowana była na marzec, ale z 

powodu pandemii koronawirusa została przełożona. 

 

Debata odbędzie się w Senacie RP 21 października br. o godz. 11.00. Zapraszają na nią Marszałek 

Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Jerzy Owsiak. 

- Problemy psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej nie zniknęły wraz z pandemią koronawirusa, wprost 

przeciwnie, skala zaniedbań pogłębia się. Jest zatem pilna potrzeba, żeby tę konferencję zorganizować 

- mówi Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Podkreśla, że na rzecz psychiatrii dziecięcej i 

młodzieżowej konieczne są niezwłoczne działania. „Chcemy spytać praktyków, czego im najbardziej 

potrzeba tak, by młodzi ludzie, którzy mają trudności w radzeniu sobie z rzeczywistością mogli 
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otrzymać szybką i skuteczną pomoc, chcemy wiedzieć, czy Senat może być w tym zakresie pomocny 

na przykład poprzez przedstawienie odpowiednich inicjatyw ustawodawczych” – mówi Marszałek 

Senatu RP. 

- Dramatyczny stan polskiej psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej już nas zmusił do działania - mamy za 

sobą pierwsze duże zakupy sprzętu medycznego, co stanowi bardzo dobry impuls do debaty, która z 

powodu pandemii nie mogła odbyć się w marcu. Pierwszy krok zrobiony, mam nadzieję, że wraz z 

Marszałkiem Senatu i uczestnikami debaty będziemy mogli zaproponować kolejne rozwiązania, które 

poprawią tę bardzo trudną sytuację - mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP. 

 

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni między innymi psychiatrzy, którzy na co dzień pracują na 

szpitalnych oddziałach oraz w przychodniach dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe 

zaangażowane w niesienie wsparcia pomocy młodym ludziom, a także przedstawiciele rządu, 

Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Debatę będzie można śledzić na kanałach Senatu RP i WOŚP w mediach społecznościowych oraz na 

stronie internetowej Senatu RP. 

Osoby zainteresowane śledzeniem przebiegu debaty, skorzystać mogą z dedykowanej strony, za 

pośrednictwem której przekazywane będą informacje dotyczące transmisji: 

zapiszsienadebate.wosp.org.pl  

 

Każdy może zadać swoje pytanie lub podzielić się opinią dotyczącą psychiatrii dziecięcej  

i młodzieżowej: https://debata.wosp.org.pl  

 

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.  

 

Ostateczna suma zebranych w każdym Finale środków, potwierdzona wyciągiem bankowym, 

podawana jest do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składane 

jest sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz 

poniesionych na jej zorganizowanie kosztów. 

  

http://zapiszsienadebate.wosp.org.pl/
https://debata.wosp.org.pl/
https://debata.wosp.org.pl/
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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 będzie przekazywany do 

poszczególnych jednostek, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród 

złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu. Następnie Fundacja 

przystępuje 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 Fundacja składa 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 

zawarte są 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. 

 

Sprawozdanie finansowe co roku poddawane jest badaniu firmy audytorskiej, a następnie: 

 wysyłane do Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego, 

prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej 

jawności działań  

 wysyłane do właściwego Urzędu Skarbowego  

 prezentowane 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 wykazywane jest 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.  



11 
 

Koszty administrowania biura utrzymywane są 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.  

 

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).  

Jak dotąd Fundacja zebrała około 1,2 miliarda PLN na sprzęt medyczny pracujący w szpitalach w całej 

Polsce i kupiła około 62 tys. nowoczesnych urządzeń medycznych.  

Świetnie sprawdza się kontrola społeczna. Poprzez otrzymywane sygnały Fundacja jest w stanie 

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

WOŚP 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 Ofert wyłonieni oferenci po 

podpisaniu stosownych kontraktów wyposażają wskazane przez Fundację szpitale. 
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Kontakt dla mediów 

 
Anna Orzech 

Rzeczniczka Prasowa Fundacji WOŚP 

e-mail: rzecznik@wosp.org.pl 

 

Aleksandra Rutkowska 

Biuro Prasowe Fundacji WOŚP 

tel. +48 695 870 020 

e-mail: media@wosp.org.pl 

 

Oficjalne newsroomy Fundacji WOŚP i Pol’and’Rock Festival: 

https://newsroom.wosp.org.pl/ 

https://newsroom.polandrockfestival.pl/  

 

Beza Mediów WOŚP: 

https://media.wosp.org.pl/ 

 

 

mailto:rzecznik@wosp.org.pl
mailto:media@wosp.org.pl
https://newsroom.wosp.org.pl/
https://newsroom.polandrockfestival.pl/
https://media.wosp.org.pl/

