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Wynik 28. Finału WOŚP 

 
Kwota deklarowana: 

115 362 894 PLN 

 

Ostateczny wynik 28. Finału WOŚP: 

186 133 610,66 PLN 
 

Na wynik 28. Finału WOŚP składają się: 

 zbiórka publiczna - 116 707 864,39 PLN 

 darowizny przekazane poprzez kanały elektroniczne - 68 804 108,17 PLN 

 dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego o wartości 621 668,10 PLN 

 

Cel 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył  się 12 styczn ia 2020 roku. Celem 

akcji była  zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego:  

 

Dla zapewnienia 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.  

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.  
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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 jest 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.  

 

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.   
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Sztaby 28. Finału WOŚP  
 

W 28. Finał WOŚP włączyło się około 1750 sztabów, w tym ponad 100 poza granicami Polski.  

Sztaby działały w: Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cyprze, Danii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, 

Holandii, Indonezji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Luksemburgu, Meksyku, Niemczech, 

Norwegii, Rosji, Singapurze, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tanzanii, 

Węgrzech i Wielkiej Brytanii.  

W zbiórkę zaangażowało się 120 tys. wolontariuszy, darczyńcy mogli przekazywać datki do 200 tys. 

tekturowych skarbonek wydrukowanych przez Stora Enso, otrzymując jedno z 35 milionów 

samoprzylepnych serduszek.  

 

28. Finał – formy wsparcia 
 

Darczyńcy mogli wspierać Finał na wiele sposobów: 

 Datek do puszki wolontariusza w dniu Finału   
 Wpłata online na stronie Fundacji  
 SMS o treści SERCE na 75 565 (6,15 PLN z VAT)  
 Aukcje na Allegro  
 Zakup gadżetów w Lidlu 
 Założenie eSkarbonki od Mastercard i kwestowanie on-line  
 Wpłaty za pośrednictwem mBanku – akcja “100 na 100”  
 Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców w dniu Finału  
 Wsparcie poprzez aplikację mobilną  
 Zorganizowanie zbiórki na Facebooku  
 Przekazanie datku na Facebooku  
 Współtworzenie wirtualnego serca – Wspieram.to  
 Finałowa zrzutka w serwisie zrzutka.pl  
 Wsparcie wirtualnej puszki Allegro  
 Wsparcie wirtualnej skarbonki siepomaga.pl  
 Zakup karty upominkowej H&M  
 Wspieranie WOŚP z aplikacja mobilną PLAY 24 
 Zakup orkiestrowego soku Dawtona  
 Przekazanie ubrań - akcja Ubrania do Oddania  
 Przelew z Wielkiej Brytanii przez serwis Sami Swoi   
 Wsparcie poprzez wpłatę na stronie GG  
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Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców 

 

Jednym z najważniejszych momentów każdego Finału jest Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców, 

w której nagrodami są Złote Serduszka, wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego 

Finału oraz Złote Karty Telefoniczne PLAY.  

Licytacja była prowadzona w dniu 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od rozpoczęcia 

pierwszego łączenia telewizyjnego. Dla licytujących udostępniona została specjalna strona 

internetowa, za pośrednictwem której można było zgłaszać chęć uczestnictwa w licytacji i deklarować 

wysokość darowizn dla Orkiestry. Oprócz tego można było się zgłaszać również pod specjalny numer 

telefonu oraz wziąć udział w wideorozmowie z konsultantem WOŚP, aby powalczyć o jak najwyższe 

numery Złotych Serduszek i Złotych Kart. 

 

Licytacje Najbardziej Hojnych Darczyńców – rekordy 

 Złote Serduszko - rekord padł w styczniu 2019 roku, w czasie 27. Finału WOŚP, gdy Złote 

Serduszko nr 1 wylicytowane zostało za 1,2 mln złotych.  

 Rekordowa kwota za Złotą Kartkę padła podczas 24. Finału i było to 165 000 złotych.  
 

Licytacje Najbardziej Hojnych Darczyńców – 28. Finał WOŚP 

 Złote Serduszko nr 1 wylicytowała firma BIO-GEN Łódź za kwotę 250 tys. zł 

 Złota Karta nr 1 wylicytowana została przez ITA TOOLS za 111.111 zł. 

 

Rekordowe aukcje Allegro dla WOŚP   
 

14 852 016,68 PLN z aukcji na Allegro 
 

Aukcje Allegro dla WOŚP przez 8 tygodni wzruszały i bawiły internautów. W tym czasie stronę 
aukcje.wosp.org.pl odwiedziło blisko 5 milionów klientów w Polsce i na świecie, którzy wylicytowali 
przedmioty za blisko 15 milionów złotych. 
 
Internauci angażowali się w pomoc Orkiestrze na wiele sposobów: wystawili 195 235 ofert na 
aukcje.wosp.org.pl, brali udział w licytacjach oraz wpłacali pieniądze do Wirtualnej Puszki. Na stronie 
rzeczyodserca.pl można było dodatkowo zamieścić film z opowieścią o historii przekazywanego na 
aukcje przedmiotu, a następnie udostępnić go w social mediach. Na stronie rzeczyodserca.pl pojawiło 
się blisko 200 filmów, w których znani i lubiani sportowcy, politycy, gwiazdy i artyści przekazują coś na 
aukcje i dzielą się niezwykłymi historiami zwykłych przedmiotów. Filmy cieszyły się dużą popularnością, 
obejrzano je ponad 600 tys. razy! 
 
Ponad 23 tys. Polaków postanowiło wesprzeć WOŚP za pomocą Wirtualnej Puszki Allegro, dzięki czemu 
licznik został zasilony o dodatkowe 710 tys. zł. To kwota ponad dwukrotnie większa niż podczas 27. 
Finału. Najchętniej wybierano kwotę 10 zł, najwięcej Puszek zakupiono w Warszawie, a zakupy za 
największą kwotę zrobili darczyńcy z Wrocławia. 
 
W tym roku po raz pierwszy 70% internautów uczestniczyło w aukcjach Allegro dla WOŚP z poziomu 
swojego smartfona. Przycisk “licytuj” i “kup teraz” kliknięto ponad 1,2 miliona razy. 
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Rekordowe aukcje 
 
Mimo że każda forma zaangażowania jest ważna i przekłada się na końcowy wynik zbiórki, to 
najdroższe przedmioty na aukcjach zawsze wzbudzają największe emocje. W czołówce przedmiotów 
wylicytowanych za najwyższą kwotę znalazły się: koszulka przekazana przez prezydenta Andrzeja Dudę 
(darczyńca zapłacił za nią 200 000 zł), wyjątkowe auto z serialu „Knight Rider” od Mastercard i braci 
Collins (186 100 zł) oraz Buława Honorowa od generała broni Mirosława Różańskiego (126 600 zł). 
Wysokie kwoty osiągnęły również aukcje Land Rovera 90 (119 221 zł) oraz Repliki Medalu 
Noblowskiego od Olgi Tokarczuk wylicytowanej za 106 100 zł, która była zresztą najpopularniejszym 
przedmiotem na aukcjach. 
 
 
Allegro wspiera WOŚP od początku swojego istnienia. 20 lat współpracy przełożyło się na niemal 80 
milionów złotych przekazanych na konto Fundacji WOŚP. 

 
 

Ponad milion złotych zebranych dla WOŚP w ramach współpracy z 

Mastercard 
 

Już po raz ósmy Mastercard zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas dorocznego Finału, 

dostarczając cyfrowe narzędzia i tym samym umożliwiając zasilenie konta Orkiestry na kilka sposobów. 

Dzięki eSkarbonkom czy akcji #MastercardGraZWOŚP na Twitterze, a także licytacji niezwykłego 

samochodu z serialu „Knight Rider”, na konto fundacji wpłynął ponad 1 000 000 zł.  

 

W tym roku po raz trzeci z rzędu Mastercard umożliwił wpłaty na rzecz Fundacji za pośrednictwem 

eSkarbonek, czyli „wirtualnych puszek”. Wolontariusze WOŚP mogli wygenerować i udostępniać 

znajomym swój unikalny link, za pomocą którego darczyńcy wpłacali darowizny z wykorzystaniem 

bezgotówkowych płatności online. W czasie tegorocznego Finału wolontariusze i sztaby założyli 1565 

eSkarbonek. Dodatkowo można było skorzystać z głównej eSkarbonki na stronie 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/. Łącznie tym sposobem przekazano na WOŚP aż 612 820 zł, czyli 

niemal dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym.  

 

Już po raz siódmy na Twitterze w dniu Finału WOŚP najpopularniejszym hashtagiem był  

#MastercardGrazWOŚP. Za pierwszy tweet lub retweet jednego użytkownika opublikowany w dniu 

Finału z tym hashtagiem Mastercard zadeklarował przekazanie 5 złotych na konto Orkiestry. Łącznie 

podczas Finału, użytkownicy opublikowali 38 625  takich tweetów. Hashtag był przez większość doby 

numerem 1 w „trendach” na polskim Twitterze, pojawiał się też w „trendach” światowych. Dzięki 

zaangażowaniu użytkowników kwota zebrana tą drogą dla Orkiestry w ciągu 24 godzin wyniosła  

193 125 zł. Tym samym, podobnie jak w poprzednich latach, zeszłoroczny wynik został pobity – tym 

razem o niemal 30 tys. zł. Mastercard, chcąc docenić zaangażowanie użytkowników Twittera i 

podziękować im za ogromne wsparcie dla Orkiestry, postanowił przekazać Fundacji kwotę 250 000 zł. 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/
https://panel.brand24.pl/event/mc-wosp
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Łącznie, od początku inicjatywy, czyli od 2014 r., dzięki akcji „Mastercard gra z WOŚP” wspólnie z 

użytkownikami Twittera udało się zebrać dla Orkiestry ponad 1 250 000 zł. 

 

Z końcem stycznia na Allegro zakończyła się aukcja legendarnego auta z serialu „Knight Rider”. Zostało 

ono przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przez Mastercard i Fundację Braci Collins, 

którzy sprowadzili je do Polski i zadbali o przywrócenie go do stanu świetności. Auto, które nie tylko 

mówi, ale również „puszcza oczko”, wylicytowane zostało za kwotę 186 100 PLN. Dochód w całości 

został przekazany na konto 28. Finału WOŚP. 

 

Łącznie w ramach tegorocznego Finału, dzięki wpłatom darczyńców do eSkarbonek i bezgotówkowym 

datkom przekazanym wolontariuszom ze sztabu Mastercard, a także dzięki akcji 

#MastercardGraZWOŚP na Twitterze oraz kwocie z licytacji w ramach aukcji Allegro dla WOŚP, na 

konto Orkiestry trafił ponad 1 000 000 zł, który zostanie przeznaczony na zakup sprzętu m.in. na sale 

operacyjne, a tym samym na podniesienie standardów medycyny zabiegowej w dziecięcych szpitalach.  

 

- Gramy z Orkiestrą ósmy rok z rzędu i po raz kolejny udało się nam pobić zeszłoroczny rekord. Cyfrowe 

narzędzia, takie jak eSkarbonka, eSztab czy iWolontariusz, akcja na Twiterze czy nasz bezgotówkowy 

sztab, w ramach którego na ulicach Warszawy kwestowali pracownicy biura Mastercard, to nie tylko 

sposoby na wymierną pomoc. Każde z tych działań pomaga też jednoczyć Polaków wokół szczytnego 

celu. Dla nas satysfakcja z pomagania Orkiestrze w ten sposób jest wręcz bezcenna. Mamy nadzieję, że 

podobny entuzjazm udało się nam wyzwolić w darczyńcach i wolontariuszach, których mieliśmy 

przyjemność wspierać. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę!” 

– powiedział Jerzy Hołub, dyrektor marketingu  w polskim oddziale Mastercard Europe. 

 

Sukcesem okazały się również dwa narzędzia, których celem było ułatwienie pracy na rzecz WOŚP 

lokalnym sztabom oraz niekwestionowanym bohaterom wydarzenia, Wolontariuszom. Narzędzie 

eSztaby, czyli kreator witryn internetowych udostępniony został 1 200 lokalnym sztabom WOŚP, które 

mogły w ten sposób stworzyć własne strony www i komunikować na nich swoje działania. 

iWolontariusz czyli platforma komunikacyjna dla Wolontariuszy, od trzech lat również cieszy się dużą 

popularnością. To centrum informacji dla kwestujących oraz miejsce, w którym wygenerować mogą 

własny link do eSkarbonki. W czasie 28. Finału WOŚP zarejestrowanych wolontariuszy było 29 271. 

Łączna liczba kont założonych w ciągu trzech lat funkcjonowania platformy to 60 027.  

 

Już kolejny rok z rzędu Mastercard był też mecenasem „Światełka do nieba” w Warszawie, które po raz  

drugi nie było pokazem fajerwerków, ale pięknym widowiskiem muzyczno – wizualnym.  

 

  

http://www.wosp.org.pl/final/sztaby
https://iwolontariusz.wosp.org.pl/login
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Koleje Mazowieckie zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 

na 28. Finale 

 
W niedzielę, 12 stycznia, podczas 28. Finału WOŚP Koleje Mazowieckie bezpłatnie woziły wolontariuszy 

kwestujących  na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych  

w dziecięcej medycynie zabiegowej. Z bezpłatnych przejazdów korzystali także wolontariusze 

Pokojowego Patrolu, wspierający organizację i przebieg imprezy w dniach 9-13 stycznia. Na pokładach 

blisko 800 pociągów KM można było spotkać grupy uśmiechniętych i pełnych pozytywnej energii 

wolontariuszy. Kolejarze Kolei Mazowieckich służyli wsparciem informacyjnym, zapewniali bezpieczną 

podróż i pomoc w dotarciu na miejsce. Tego dnia, na zielonych mundurach, pracownicy KM przykleili 

serduszka WOŚP, na znak, że grają z Orkiestrą. 

Na tegorocznych aukcjach KM dla WOŚP można było wylicytować szkolenie na symulatorze pojazdu 

kolejowego „Elf”, przejazd w kabinie maszynisty, dzień w dyspozyturze, a także wyjątkowe przedmioty 

związane z 15-leciem Spółki. Łączna suma, za którą zostały one wylicytowane wyniosła: 7 327,22 PLN. 

- Po raz 15. mogliśmy wspierać Jurka Owsiaka i cały sztab ludzi, którzy kwestowali, tym razem na rzecz 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie 

zabiegowej. Czujemy się dumni z tego, że byliśmy oficjalnym przewoźnikiem Finału. Dziękuję wszystkim 

pracownikom Kolei Mazowieckich za zaangażowanie i zapewnienie bezpiecznej podróży 

wolontariuszom. Graliśmy, gramy i będziemy grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – mówi 

Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.  

Pracownicy Kolei Mazowieckich dali od siebie jeszcze więcej! 10 stycznia wyruszyli w 1. Wirtualnym 

Biegu dla wsparcia Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z 

Cukrzycą. Przeszli z siedziby głównej firmy na Sekcję Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów 

– dokładnie 6,44 km, pokonując dystans w nieco ponad godzinę. Wszyscy z uśmiechem i pozytywną 

energią. 

 

14. Bieg „Policz się z cukrzycą" 
 

Bieg „Policz się z cukrzycą” odbył się już po raz 14. W tym roku miał on nowe wydanie. Po pierwsze 

odbył się nie w finałową niedzielę, ale w przeddzień 28. Finału, tj. 11 stycznia 2020 roku. Po drugie, 

po raz pierwszy wystartował Bieg Wirtualny, dający możliwość wszystkim biegaczom na całym 

świecie pobiec dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dołożyć swoją cegiełkę do szczytnego 

celu. 

W pierwszym biegu w 2006 roku wzięło udział 1796 biegaczy – była to liczba symboliczna, ponieważ 

dokładnie tyle było na tamten moment w Polsce zakupionych przez Orkiestrę osobistych pomp 

insulinowych dla dzieci. Teraz za datki zebrane przy rejestracji na bieg kupowane są pompy insulinowe 

dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Dotychczas dzięki biegom organizowanym w latach 2014-2019 

Fundacja WOŚP kupiła 72 pompy dla kobiet ciężarnych z cukrzycą!    

Zakup pomp jest wsparciem jednego z całorocznych programów medycznych prowadzonych przez 

WOŚP - Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. Z kolei 

hasło przewodnie biegu wspiera akcję prowadzoną przez Fundację - „Policz się z cukrzycą”, w której 
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udział biorą czołowi polscy producenci żywności, umieszczając na opakowaniach produktów 

żywnościowych ważne dla diabetyków informacje. 

Głównym sponsorem biegu jest Dawtona - producent szerokiego asortymentu produktów warzywnych 

i owocowych, dzielnie wspierający akcję "Policz się z cukrzycą". 

W tym roku zmianie uległa data, miejsce startu oraz trasa warszawskiego biegu. Nie wyruszył on 

bowiem z Placu Defilad, a z Placu Teatralnego, gdzie dzień później funkcjonowało Studio 28. Finału 

WOŚP. Dystans biegu to tradycyjnie 5 km, maksymalna liczba uczestników – 5000, a minimalny datek 

na wsparcie celu - 40 zł. 

Poza wydarzeniem w Warszawie w Polsce wystartowało 167 biegów, w tym 9 poza granicami Polski - 

w Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. W wydarzeniach uczestniczyło 32,5 

tys. osób.  

Tegoroczną nowością był  Wirtualny Bieg „Policz się z cukrzycą”, który dedykowany był osobom 

chcącym wesprzeć szczytny cel, ale niemogącym wziąć udziału w żadnym z wydarzeń. O miejscu, dacie 

i czasie startu decydował sam uczestnik, jedynym warunkiem udziału było pokonanie 5 km w dowolnej 

formie (bieg, marsz, pływanie, jazda na rowerze, wózku inwalidzkim, czy hulajnodze) i zarejestrowanie 

tego przy użyciu urządzenia GPS, aplikacji mobilnej do monitorowania aktywności sportowych bądź 

zegarka z GPS itp.  

 

Esri Polska i cyfrowe mapy 28. Finału WOŚP 

 
Firma Esri Polska, jak co roku, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w obszarze tworzenia 

dedykowanych map dla organizatorów, wolontariuszy i osób uczestniczących w wydarzeniach na 

terenie nie tylko całej Polski, ale i świata. Wśród publicznie dostępnych map znalazły się między 

innymi mapy sztabów WOŚP, mapa wydarzeń towarzyszących, mapa biegów „Policz się z cukrzycą” 

czy mapa ograniczeń w ruchu w rejonie Placu Bankowego i Placu Teatralnego. 

 

W tym roku nowością było znacznie bogatsze wykorzystanie wizualizacji trójwymiarowych, które lepiej 

pomogły zrozumieć zmiany w organizacji ruchu w okolicach Placu Bankowego i Placu Teatralnego. 
Oprócz map, Esri udostępniło także interaktywny przewodnik multimedialny dla wolontariuszy, 

zawierający m.in. informacje o celach zbiórki czy listę dobrych zasad, którymi powinny kierować się 
osoby zbierające datki. 

 

Nowe technologie grają dla WOŚP 

 

Wszystkie mapy na potrzeby styczniowej zbiórki były udostępniane poprzez chmurę serwerów i usługę 
ArcGIS Online. Dotyczy to zarówno publicznie dostępnych map udostępnianych poprzez galerię map 
pod adresem: https://wosp.maps.arcgis.com/ oraz map z ograniczonym dostępem przeznaczonym 
wyłącznie dla Fundacji WOŚP. 

 

- Dane przestrzenne i mapy były wykorzystywane już na etapie zgłaszania do Fundacji wolontariuszy, 

sztabów i wydarzeń towarzyszących. W tym roku serwery Esri obsłużyły ponad 300 000 zapytań o 

https://wosp.maps.arcgis.com/
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adresy (nie tylko dotyczące terytorium Polski, lecz całego świata). Zarejestrowane przez WOŚP sztaby 

i wydarzenia, takie jak np. kilkadziesiąt biegów "Policz się z cukrzycą", w chwili rejestracji uzyskują 

współrzędne geograficzne, co w dalszych krokach posłużyło do stworzenia map pokazujących ich 

rozmieszczenie w skali całego globu – powiedział Robert Jędrzejczak – Menedżer ds. Klientów 

Kluczowych w Esri Polska. 
 

Wykorzystanie systemu ArcGIS Online, opartego o chmurę obliczeniową, gwarantowało płynne 

działanie całego rozwiązania. Nawet w przypadku nagłego wzrostu liczby zapytań o wyświetlenie map, 

automatycznie wzrastała liczba serwerów obsługujących ruch w sieci, co jest niezwykle ważne w 

przypadku tak dużego wydarzenia jak Finał WOŚP. Wypracowane rozwiązanie jest pokłosiem 6-cio 

letniego doświadczenia we współpracy pomiędzy fundacją WOŚP a Esri Polska. 

 

Z Funwisher gramy cały rok! 
 

Od samego początku funwisher.com to misja: pomagać i spełniać marzenia fanów. Zamawiając film na 

funwisher.com fani wspierają WOŚP. A to dopiero początek, bo naszym hasłem jest „Pomagać można 

cały rok!” 

 

Usłyszeć głośnie „Siema” 

To nasze marzenie odnosi się szczególnie do WOŚP, działającej nie tylko w styczniu, podczas wielkiego 

finału, ale przez okrągłe dwanaście miesięcy. Już trzeci raz, trzeci rok z rzędu, mogliśmy naszą 

technologią wesprzeć akcję. 

 

Od początku dla naszych Gwiazd ważne było nie tylko dawanie frajdy ich fanom, ale wspólne 

pomaganie. Funwisher w prosty i zabawny sposób pozwala przygotować spersonalizowane życzenia 

od wyjątkowych postaci. Za każdym razem kiedy taki film oglądany jest na różnych imprezach widzowie 

pamiętają, że uśmiech pojawia się też na twarzach podopiecznych WOŚP — opowiada Jarosław 

Kuźniar, jeden z założycieli Funwisher. 

 

Jak to działa? 

Z WOŚP gramy cały rok, co oznacza, że każdy ma szansę wesprzeć fundację, zamawiając film z gwiazdą, 

albo wpłacając bezpośrednio dowolną sumę na fundację. Jurek Owsiak podziękuje za ten gest 

osobiście! A wszystko dzięki technologii Vintom, która dostarcza personalizowane materiały wideo. 

Szymon Pawlica, odpowiedzialny za Vintom, wraz z Jarosławem Kuźniarem, połączyli siły, tworząc 

Funwisher. 
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Na początku 2020 roku, w czasie wielkiego Finału: 

409 000 wysłanych podziękowań od Jurka Owsiaka 

90 000 odtworzeń samego filmu 

17 000 udostępnień na Facebooku 

200 wyprodukowanych filmów na sekundę 

 

SMS-y na rzecz NGO, czyli „Jasna strona komunikacji” w służbie 

WOŚP 
 

To już 7 lat wspólnych działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i SerwerSMS.pl. Fundacja WOŚP 

także w tym roku otrzymała kompleksowe wsparcie technologiczne do komunikacji SMS i miała okazję 

korzystać z najlepszych narzędzi marketingowych dostępnych na rynku.  

System SerwerSMS.pl został wykorzystany nie tylko do odbierania SMS-ów premium, za pomocą 

których darczyńcy mogli przekazywać pieniądze na cele charytatywne, ale także posłużył do 

komunikacji między wolontariuszami w sztabie oraz do wymiany najważniejszych informacji. Szybki 

przekaz wiadomości za pomocą krótkich informacji tekstowych przyczynił się do jeszcze sprawniejszych 

działań i lepszej organizacji całego przedsięwzięcia. SMS-y premium także w tym roku okazały się 

strzałem w dziesiątkę. Osoby chcące wesprzeć wydarzenie mogły w wygodny sposób, bez wychodzenia 

z domu, wysłać SMS-a na numer 75565. 

 

Zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem. Podobnie jak w poprzednich latach, dzięki tej metodzie 

zebrano ponad 2  miliony złotych.  Można powiedzieć, że Polacy pokochali SMS-ową formę 

komunikacji. Nie tylko chętnie je wysyłają i odbierają, ale także za ich pomocą pomagają 

potrzebującym.  

 

Finał WOŚP w internecie 
 

Finał WOŚP po raz kolejny okazał się ogromnym sukcesem także w internecie 

Stronę wosp.org.pl w dniu Finału odwiedziło prawie milion użytkowników, którzy wygenerowali 6,7 

miliona odsłon. Stronę Orkiestry na Facebooku polubiło 1 392 597 fanów.  

 

Zasięg w internecie to 2,4 miliarda, wzmianek w internecie: 1,1 miliona (dane SentiOne). 

 

 

 

  



13 
 

Finałowa aplikacja na smartfony  
Tradycyjnie, z myślą o uczestnikach Finału, powstała specjalna aplikacja mobilna, dostępna na 

telefony z systemem Android i IOS.   

W ramach aplikacji dostępne były:  

• Gra „Zostań WOŚPoznawcą”  

• Aktualności prosto od Fundacji.  

• Wsparcie. SMS-em. PayU. Czym chcesz i ile chcesz. Ważne, że pomagasz.  

 

Aplikację pobrało 31 349 osób.  

 

27. Finał WOŚP – najważniejsze informacje 

13 stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał WOŚP, podczas którego Fundacja grała 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 milionów 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 
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1% na podwyższanie standardów opieki nad dziećmi 

 
 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosiła cel zbiórki 1% podatku dochodowego za rok 
2019. W tym roku środki przekazane Orkiestrze wykorzystane zostaną na podwyższanie standardów 
opieki nad dziećmi w polskich szpitalach. 
 
Środki przekazane Orkiestrze jako 1% podatku zasilą działania statutowe Fundacji, które mają na celu 
podwyższenie jakości leczenia i opieki nad pacjentami oddziałów dziecięcych polskich szpitali. Fundacja 
planuje m.in. zakup kolejnych leżanek dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi w szpitalach. 
 
- W ramach akcji „Leczyć z miłością” kupiliśmy i przekazaliśmy polskim szpitalom 4.874 leżanki dla 
rodziców o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych. Okazuje się jednak, że to nie zaspokoiło 
wszystkich potrzeb i cały czas docierają do nas prośby oddziałów o zakup kolejnych leżanek. W takich 
sytuacjach przekazany Orkiestrze 1% podatku ma ogromne znaczenie, pozwala nam podejmować się 
wyzwań, o których nie myśleliśmy, określając cel Finału WOŚP – mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu 
WOŚP. 
 
Każdy polski podatnik ma możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, której zdecyduje się 
przekazać 1% zapłaconego przez siebie podatku dochodowego za rok 2019. Wśród organizacji, które 
można w ten sposób wesprzeć, jest także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Do tej pory, dzięki 
pieniądzom z 1% podatku, Fundacja WOŚP mogła m.in. wesprzeć polskie oddziały psychiatrii dziecięcej 
i młodzieżowej, wyposażyć w samochody osobowe i sprzęt medyczny hospicja dziecięce, czy przekazać 
220 defibrylatorów do placówek publicznych w całej Polsce. 
 
Jednym z tematów realizowanych w ostatnich latach przez WOŚP dzięki zbiórce 1% podatku jest 
wsparcie oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Jest to dziedzina medycyny, która znajduje 
się w Polsce w zapaści, alarmujące sygnały od lat wysyłane są do osób zarządzających systemem 
ochrony zdrowia w Polsce. Orkiestra kupiła dla oddziałów psychiatrii dziecięcej 1498 urządzeń oraz 
specjalistycznych testów diagnostycznych. Oprócz pomocy w wyposażeniu oddziałów, Fundacja 
podjęła się także zainicjowania działań zmierzających do szybkich i głębokich zmian systemowych. 
Dzięki inicjatywie Jerzego Owsiaka i Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego 11 marca w 
Warszawie odbędzie się ekspercka debata pt. „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową”. 
 
- Dzięki 1% podatku możemy angażować się w tak ważne tematy, jak chociażby ratowanie polskiej 
psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Dary o wartości ponad 3,5 mln złotych, jakie przekazaliśmy dla 37 
oddziałów, zupełnie odmieniły ich codzienność i wpłynęły na poziom opieki nad pacjentami. I choć 
daleko jeszcze w Polsce do wyjścia z zapaści, to pierwsze ważne kroki, dzięki WOŚP i przekazywanemu 
nam 1% podatku, już zostały wykonane – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor 
ds. medycznych WOŚP. 
 
Przypominamy - od 2019 roku zmieniona została forma rozliczenia podatku. Podatnicy mogą 
skorzystać z formularza PIT wypełnionego za nich przez Urząd Skarbowy. Jednak także w tym 
przypadku podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą 
swój 1% podatku. Automatycznie w „urzędowym” formularzu PIT zostanie wskazana organizacja, 
której przekazany został 1% podatku rok wcześniej. Można jednak dokonać dowolnej zmiany.  
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Robi się to w sposób następujący: 
 

1. podatnik wchodzi na stronę www.podatki.gov.pl i loguje się do usługi Twój e-PIT 
2. podaje swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok 

poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) 
3. może też zalogować się, używając profilu zaufanego 

 

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym 

momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. Zmiany dokonać można poprzez kliknięcie w 

polecenie umieszczone po prawej stronie wskazanej organizacji „wybierz organizację”. Osoby, które 

zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz WOŚP, proszone są o wskazanie w 

formularzu PIT naszej Fundacji: 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

KRS: 0000030897 

 

WOŚP z rekordowym wynikiem 1% z rozliczeń za 2018 rok 

13,7 miliona złotych to kwota, jaką Polacy przekazali Fundacji WOŚP w ramach 1% z rozliczeń za 2018 

rok. 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. 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. 

- 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. 
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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. 

 

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.  
 



17 
 

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. 
 

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. 
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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 ponad miliard 126 milionów PLN na sprzęt medyczny pracujący w 

szpitalach w całej Polsce i kupiła 61 900 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. 
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Co Fundacja WOŚP kupiła od początku działalności? 
Od początku działalności Fundacja WOŚP zebrała 1.126.000.000,00 PLN i kupiła ponad 61.900 
urządzeń m.in.: 

 inkubatory – 1.490 

 aparaty USG – 789 

 aparaty RTG – 194 

 pulsoksymetry – 2.203 

 stanowiska do resuscytacji - 702 

 tomografy komputerowe – 21 

 rezonanse – 12 

 karetki – 34 

 samochody dla hospicjów – 69 

 leżanki dla rodziców – 4.874 

 aparaty KTG – 240 

 kardiomonitory – 2.133 

 materace przeciwodleżynowe – 1.863 

 łóżka szpitalne – 14.776 

 aparaty EKG – 475 

 lokalizatory naczyń – 400 

 bilirubinometry – 395 

 pompy – 5.165 

 ssaki – 1.541 

 aparaty Infant Flow – 554 
 
 
 

KONKURSY OFERT 
Fundacja zorganizowała 53 Konkursy Ofert. 
 
Podczas 52. Konkursu Ofert Fundacja kupiła 55 urządzeń za 106 milionów złotych, m.in.: 

 stacjonarne aparaty RTG – 15 szt.  

 rezonanse magnetyczne – 9 szt.  

 tomografy komputerowe – 13 szt.  

 kardiomonitory do pracy w środowisku rezonansu – 9 szt.  

 aparaty do znieczulania do pracy w środowisku rezonansu – 9 szt.  
 
Podczas 53. Konkursu Ofert Fundacja kupiła 110 urządzeń za 44 miliony złotych, m.in.: 

 aparaty RTG przyłóżkowe – 13 szt.  

 aparaty do znieczulania dzieci – 11 szt.  

 aparaty USG – 42 szt.  

 echokardiografy – 18 szt.  

 zestawy endoskopowe – 26 zest.  
 
Najbliższy Konkurs Ofert, w trakcie którego Fundacja będzie wydatkować środki zebrane podczas 28. 
Finału, odbędzie się w maju br. Fundacja będzie wówczas kupować sprzęt dla neurologii i 
neurochirurgii dziecięcej, w tym ośrodków leczących dzieci cierpiące na padaczkę lekooporną.   
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WOŚP dla psychiatrii 
 

 

Wiosną 2018 roku, w odpowiedzi na coraz bardziej alarmujące sygnały dotyczące stanu polskiej 

psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła 

przeznaczyć zbiórkę środków w ramach 1% podatku dochodowego na doposażanie tej właśnie 

dziedziny medycyny.  

 

Efektem decyzji Fundacji jest pomoc w postaci łóżek szpitalnych i siedzisk dostarczonych 

do kilkudziesięciu oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży w całej Polsce. 

Urządzenia przekazane przez Orkiestrę zastąpiły będący w katastrofalnym stanie sprzęt, pracujący na 

oddziałach często kilkadziesiąt lat. Aktualnie realizowany jest zakup specjalistycznych testów, 

będących podstawowym narzędziem diagnostycznym w psychiatrii i psychologii dziecięcej. 

- Nie jest łatwo pomagać dziedzinie medycyny, która została niemalże zapomniana przez cały system 

opieki zdrowotnej w Polsce. Kiedy rozpoczęliśmy przygotowywanie planu zakupów dla psychiatrii dzieci 

i młodzieży, lawinowo posypały się informacje o zamykanych lub zawieszanych oddziałach. 

Gigantycznym problemem jest choroba, która toczy całą służbę zdrowia w Polsce – brak lekarzy i 

wykwalifikowanego personelu medycznego. Ale akurat ta dziedzina medycyny od lat mierzy się z 

ogromnym niedofinansowaniem. Na oddziałach brakuje absolutnie wszystkiego, a standardów leczenia 

nie da się nawet porównywać z warunkami pracy lekarzy psychiatrów w Europie. Tymczasem 

psychiatria w dzisiejszych czasach, pełnych tak wielu zagrożeń dla rozwoju psychiki dzieci i młodzieży, 

jest bardzo potrzebna, a ilość młodych pacjentów wymagających wsparcia specjalisty systematycznie 

rośnie – mówi Jurek Owsiak. 

Działalność Fundacji WOŚP na rzecz wsparcia psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej znalazła uznanie w 

oczach specjalistów z całej Polski. W czasie odbywającego się w grudniu 2019 roku w Wiśle 

Międzynarodowego Kongresu z cyklu „Psychiatria Medforum”, organizowanego pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wręczone zostały nagrody w plebiscycie „Złota Synapsa”. 

Nagrodę w kategorii „Przyjaciel Psychiatrii” dla osoby lub instytucji, która swoimi działami znacząco 

wspiera opiekę psychiatryczną i walczy o prawa pacjentów, otrzymała Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

 

Zakupy WOŚP dla psychiatrii: 

 
Fundacja do 37 oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży kupiła: 

 798 łóżek szpitalnych o wartości 2.810.460,24 PLN 

 510 puf dziecięcych o wartości 149.924,70  PLN 

 190 testów psychologicznych  ze szkoleniem dla 2 specjalistów z każdego oddziału o wartości 
600.635,00 PLN 
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W trakcie realizacji jest zakup 245 testów psychologicznych ze szkoleniem dla 2 specjalistów z 

każdego oddziału – zakup o wartości około 800.000 PLN. 

 

Łączna wartość wsparcia psychiatrii dziecięcej przez WOŚP to  4.361.019,94 PLN. 

 

Debata „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową” 
 

11 marca (środa) o godz. 11.00 w Senacie RP (sala 217) odbędzie się debata „Ratujmy psychiatrię 

dziecięcą i młodzieżową”, organizowana pod auspicjami Marszałka Senatu RP prof. Tomasza 

Grodzkiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. 

 

 

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

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

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

zdrowia i edukacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw 

Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.    

W debacie wezmą udział między innymi Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Prezes Zarządu 

Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, prezes Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego prof. Jerzy Samochowiec, prezes-elekt PTP prof. Dominika Dudek, sekretarz stanu w 

Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Udział w 

dyskusji potwierdziło także kilkudziesięciu przedstawicieli świata medycyny, NGO-sów oraz rodziców. 

 

 

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

stronach internetowych Senatu RP i WOŚP. 

 

Informacji w sprawie akredytacji na wydarzenie udziela Dział Prasowy CIS: 

Marta Pacyk, tel. +22 694 90 26 

Anna Wesoła-Zegarlicka, tel. +22 694 95 22 
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Karetka dla Szczecina 

 
W trakcie ogłoszenia wyniku 28. Finału WOŚP Fundacja WOŚP zaprezentuje karetkę, stanowiącą dar 

dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. 

 

Jest to ambulans neonatologiczny, który wyposażony zostanie m.in. w: 

 Inkubator transportowy Atom V808 na noszach ferno Mondial 

 Kardiomonitor Qube mini firmy Spacelabs medical 

 Respirator transportowy z nawilżaczem Hamilton – C1 

 4 pompy infuzyjne firmy Braun ze stacją dokującą  

 Transportowy analizator gazometryczny i biochemiczny EDAN i 15 

 

SPS ZOZ „Zdroje” dotychczas otrzymał od Fundacji wsparcie w postaci 298 urządzeń o łącznej 

wartości 9 363 552,10 złotych. 

 

Kontakt  

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

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


