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SPRAWOZDANIE 

ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach  

zbiórki publicznej XVII Finału WOŚP  

 
przekazane do  

Departamentu Zezwoleń i Koncesji  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w dniu 29 czerwca 2010r 

 

 
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków ze zorganizowanej  

i przeprowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA nr 168/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. 

ogólnokrajowej zbiórki publicznej podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy przeznaczonych w szczególności na zakup aparatury i sprzętu medycznego do 

wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci, wyposażenie oddziałów pediatrycznych polskich 

szpitali oraz na finansowanie programów prowadzonych przez Fundację. 

 

  

 

Z kwoty 40.477.067,87 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej  

w ramach XVII Finału zrealizowaliśmy następujące cele:  

 

 

a) zakup aparatury i sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania nowotworów u 

dzieci: 

 

kontrakt 10/09/XVII – 10 ssaków – 40.000 zł 

kontrakt 11/09/XVII – 10 pomp strzykawkowych – 29.960 zł 

kontrakt 12/09/XVII – 3 respiratory – 86.295,50 zł 

kontrakt 13/09/XVII – sprzęt rehabilitacyjny – 80.418 zł 

kontrakt 14/09/XVII – 5 koncentratorów tlenu – 16.500 zł 

kontrakt 40/09/XVII – 80 aparatów USG – 18.906.519,52 zł 

kontrakt 01/10/XVII – 7 aparatów RTG – 6.711.569,13 zł 

 

koszty obsługi programu – 207.747,17 zł – szczegółowe rozliczenie  

                                                                                                     w załączeniu 

 

 

łącznie zapłaciliśmy: 26.079.009,32  zł  

 

 

b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej: 

 

 

wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.649.802 zł – wykaz w załączeniu 

 

     łącznie zapłaciliśmy: 1.649.802 zł  
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c) koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia 

szkoleń z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy  
 

koszty obsługi Programu – 2.394.293,82 zł – szczegółowe rozliczenie  

                                                                                                     w załączeniu 

 

      wydaliśmy łącznie: 2.394.293,82 zł 

 

 

d) zakup urządzeń okulistycznych w ramach Programu Zapobiegania Retinopatii 

Wcześniaków: 

 

kontrakt 20/09/XVII – płytka rutenowa – 40.565 zł 

kontrakt 21/09/XVII – 2 zestawy do elektrofizjologii, 3 autorefraktometry – 557.835,99 

zł 

 

          łącznie: 598.400,99 zł 

 

 

e) finansowanie Programu Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami 

Insulinowymi: 

 

kontrakt 24/09/XVII – 10 pomp insulinowych – 51.999,97 zł 

 

koszty obsługi Programu  - 38.988,59 zł – szczegółowe rozliczenie w załączeniu 

 

tj. łącznie: 90.988,56 zł 

 

f) finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków 

Infant Flow: 

 

kontrakt 25/09/XVII – 10 aparatów Infant Flow, 16 aparatów IF z inkubatorami –    

                                                                                                                    2.436.600 zł 

kontrakt 26/09/XVII – 6 respiratorów oscylacyjnych – 698.400 zł 

 

     koszty obsługi Programu  - 82.664,38. zł - szczegółowe rozliczenie w załączeniu 

 

tj. łącznie: 3.217.664,38 zł 

 

 

g) finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u 

Noworodków 

 

kontrakt 15/09/XVII – otoemisja kliniczna – 34.250,31 zł 

kontrakt 22/09/XVII – meble szpitalne – 192.211,50 

kontrakt 23/09/XVII – sprzęt audiologiczny – 106.799,99 zł 

kontrakt 27/09/XVII – 370 aparatów otoread – 3.957.150 zł 

kontrakt 39/09/XVII – sprzęt audiologiczny – 136.400 zł 

 

            obsługa Programu PPBSuN – 1.820.262,33 zł - szczegółowe rozliczenie  

                                                                                                       w załączeniu 
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tj. łącznie: 6.247.074,13 zł 

 

 

h) zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych polskich 

szpitali 

 

kontrakt 16/09/XVII – oxymetr tkankowy – 176.550 zł 

kontrakt 17/09/XVII – 3 respiratory – 252.495 zł 

zam.220/09/XVII -  lupy operacyjne – 4 szt. – 25.680 zł 

 

 

tj. łącznie: 454.725 zł 

 

 

Podsumowanie wydatków: 

 

onkologia: 26.079.009,32 zł  

pomoc indywidualna: 1.649.802  zł  

RUR: 2.394.293,82 zł 

okulistyka: 598.400,99 zł 

cukrzyca: 90.988,56  zł 

Infant Flow: 3.217.664,38 zł  

słuch: 6.247.074,13 zł 

pediatria: 454.725 zł 

 

 

RAZEM: 40.731.958,20 zł  

 


