Dot. środków zebranych w czasie 22. Finału – 12 stycznia 2014r.
ROZLICZENIE
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków ze zorganizowanej i przeprowadzonej na
podstawie decyzji MAiC nr 494/2013 z dnia 4 grudnia 2013r., decyzji MAiC nr 8/2014 z dnia 10
stycznia 2014r. oraz decyzji MAiC nr 13/2014 z dnia 13 stycznia 2014r. ogólnokrajowej zbiórki
publicznej podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeznaczonych na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej, a także na wyposażenie w sprzęt
oddziałów geriatrycznych, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do
ratowania życia i zdrowia dzieci, na finansowanie realizacji: Programu Ratujemy i Uczymy, Programu
Leczenia Dzieci oraz Kobiet Ciężarnych Osobistymi Pompami Insulinowymi, Programu Zapobiegania
i Leczenia Retinopatii Wcześniaków, Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków oraz Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków, a także
finansowanie pomocy społecznej dzieciom niepełnosprawnym i osobom potrzebującym w ramach
pomocy indywidualnej.
Z kwoty 46.712.912,65 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej w ramach 22. Finału
zrealizowaliśmy następujące cele:
a)

zakup aparatury i sprzętu medycznego wg. tematu Finału:
 dla szpitalnych oddziałów ratunkowych:
kontrakt 26/14/22 – kardiomonitory
kontrakt 28/14/22 – unit ścienny z otoskopem
kontrakt 29/14/22 – wózki leżące
kontrakt 30/14/22 – aparaty do znieczulania
kontrakt 31/14/22 – aparaty do lokalizacji naczyń
kontrakt 32/14/22 – zestawy endoskopowe giętkie
kontrakt 33/14/22 – aparaty USG
kontrakt 37/14/22 – zestawy do trudnej intubacji
kontrakt 36/14/22 – zestawy bronchoskopii sztywne
kontrakt 38/14/22 – respiratory
kontrakt 39/14/22 – tomografy
kontrakt 40/14/22 – mikroanalizatory
kontrakt 01/15/22 – aparaty RTG z ramieniem C

kontrakt 02/15/22 – urządzenia do ogrzewania pacjentów
kontrakt 07/15/22 – infranscannery
kontrakt 10/15/22 – unit ścienny z otoskopem
kontrakt 11/15/22 – monitory parametrów chwilowych do triage’u
kontrakt 12/15/22 – wózki leżące
kontrakt 36/15/22 – podnośnik dla pacjentów z urazami kręgosłupa
kontrakt 37/15/22 – zestawy do trudnej intubacji
kontrakt 38/15/22 – aparat USG
kontrakt 39/15/22 – mikroanalizator
kontrakt 40/15/22 – aparat do znieczulenia
kontrakt 41/15/22 – kardiomonitory
kontrakt 42/15/22 – respirator
kontrakt 43/15/22 – pompy infuzyjne
kontrakt 44/15/22 – zestaw endoskopowy giętki
SOR-y razem: 23.864.978,76 zł
 dla oddziałów geriatrycznych:
kontrakt 43/14/22 – kardiomonitory
kontrakt 45/14/22 – łóżka elektrycznie sterowane
kontrakt 46/14/22 – łóżka elektrycznie sterowane
kontrakt 48/14/22 – ssaki
kontrakt 49/14/22 – wózki inwalidzkie
kontrakt 50/14/22 – łóżka elektrycznie sterowane
kontrakt 23/15/22 – inhalatory
kontrakt 29/15/22 – ssaki
kontrakt 30/15/22 – aparaty USG
kontrakt 31/15/22 – wagi fotelowe
kontrakt 32/15/22 – aparaty EKG, spirometr
kontrakt 33/15/22 – rotory
kontrakt 35/15/22 – inhalatory
zam. 07/14 – kółka do wózków
zam. 08/14 – myjnia-dezynfekator
geriatria razem: 12.019.672,59 zł
koszty obsługi głównych tematów Finału – 315.242,78 zł

łącznie zapłaciliśmy: 36.199.894,13 zł
b)
zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej:
wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.930.629,01 zł
łącznie zapłaciliśmy: 1.930.629,01 zł
c)
koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia szkoleń
z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy:
koszty obsługi Programu – 2.428.398,56 zł
wydaliśmy łącznie: 2.428.398,56 zł
d)
finansowanie Programu Leczenia Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi:
kontrakt 10/14/22 –pompy insulinowe
kontrakt 14/15/22 – sensory do pomp insulinowych
koszty obsługi Programu – 16.580,77 zł
wydaliśmy łącznie: 732.580,77 zł
e)
finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Infant
Flow:
kontrakt 16/14/22 – ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u
noworodków
koszty obsługi Programu – 110.178,44 zł
tj. łącznie: 2.782.276,51 zł
f)
finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
kontrakt 08/14/22 – audiometr impedancyjny, otoemisja kliniczna, zestaw komputerowy
kontrakt 09/14/22 – nasofaryngolaryngoskop
kontrakt 28/15/22 – OtoRead
kontrakt 34/15/22 – zintegrowany audiologiczny system kliniczny
koszt obsługi Programu – 1.141.866,31 zł
tj. łącznie: 1.821.548,97 zł
g)
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych polskich szpitali
kontrakt 06/14/22 – zestaw do transportu noworodka
kontrakt 24/14/22 – bilirubinometr, pompy strzykawkowe

kontrakt 27/14/22 – przegląd komór serca
kontrakt 34/14/22 – analizator mleka kobiecego, sonicator
kontrakt 35/14/22 – ECMO
kontrakt 06/15/22 – inkubator hybrydowy
kontrakt 08/15/22 – aparaty do lokalizacji naczyń
kontrakt 09/15/22 – monitory pomiarów przezskórnych pO2,CO2
kontrakt 15/15/22 – łóżko do intensywnej terapii
kontrakt 16/15/22 – inkubatory transportowe, inkubator hybrydowy
kontrakt 18/15/22 – aparat USG
kontrakt 19/15/22 – inkubator zamknięty
kontrakt 20/15/22 – aparaty RTG
kontrakt 21/15/22 – system do chłodzenia ciała noworodków z monitorowaniem
kontrakt 24/15/22 – kardiomonitory
kontrakt 25/15/22 – aparat USG
zam. 01/14 – pulsoksymetr
zam. 02/14 – ssak
tj. łącznie: 3.772.891,80 zł
h)
zakupy aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki Budzik
kontrakt 04/14/22 – sprzęt rehabilitacyjny
kontrakt 25/14/22 – wanna, podnośniki, kołyski do podnośników
kontrakt 42/14/22 – kardiomonitory
kontrakt 03/15/22 – okulary do fMRI
kontrakt 04/15/22 – komputer i oprogramowanie do okularów do fMRI
kontrakt 13/15/22 – sprzęt rehabilitacyjny
zam. 03/14 – walizka reanimacyjna
zam. 04/14 – pulsoksymetry
zam. 05/14 – inhalatory
zam. 06/14 – walizka reanimacyjna
zam. 01/15 – butla tlenowa, reduktory do tlenu i powierza
tj. łącznie: 596.011,44 zł
Podsumowanie wydatków:
temat finału: 36.199.894,13 zł
pomoc indywidualna: 1.930.629,01 zł

RUR: 2.428.398,56 zł
cukrzyca: 732.580,77 zł
Infant Flow: 2.782.276,51 zł
słuch: 1.821.548,97 zł
pediatria: 3.772.891,80 zł
Budzik: 596.011,44 zł
RAZEM: 50.264.231,19 zł
Łącznie Fundacja zakupiła sprzęt za 50.264.231,19 zł. Różnicę, między kwotą wydaną na
sprzęt medyczny w ramach 22. Finału, a kwotą wynikającą z rozliczenia, pokryliśmy ze środków nie
pochodzących ze zbiórki.

