
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

FUNDACJA 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 



 

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

 

Bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania oraz informacja dodatkowa zostały 

sporządzone zgodnie z: 

- Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku Dz. U. Nr 121 poz. 591,  

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 

prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 

działalności gospodarczej Dz. U. Nr 137, poz. 1539, 

- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji Dz. U. nr 50, poz. 529. 

- dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania 

postanowieniami uchwały zarządu Fundacji obowiązującą od 01.01.2007 roku. i przedstawione w 

niniejszym sprawozdaniu w następującej kolejności: 

-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

-Bilans na dzień 31 grudnia 2013  roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

64.302.910,06 zł. 

-Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013                                                                                                                                                                     

roku wykazujący stratę  netto w kwocie 7.733.531,04 zł. 

-Sprawozdanie z działalności Fundacji  

-Informacja dodatkowa 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak Wiceprezes Zarządu- Piotr Burczyński 

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak Prezes Fundacji- Bohdan Maruszewski  

  

 Osoba odpowiedzialna 

 za prowadzenie ksiąg rachunkowych- Dorota Pilarska 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20 maja 2014 roku 
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1. Informacje o Fundacji 

 

 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została ufundowana dnia 2 marca 1993 roku w Warszawie 

przez następujące osoby: 

Jerzego Owsiaka , Lidię Niedźwiedzką–Owsiak, Beatę Żuk, Piotra Burczyńskiego, Waltera 

Chełstowskiego, Pawła Januszewicza, Bohdana Maruszewskiego  

  

 Siedziba Fundacji:  

ul. Dominikańska 19c  

02-738 Warszawa 

 

 Celem Fundacji (określonym w statucie z dnia 02 marca 1993 r.) jest działalność w zakresie ochrony 

zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy 

stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

 

 Czas trwania Fundacji: 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania 

się jej środków finansowych i majątku. 

 

 Fundacja została zarejestrowana w dniu 12 marca 1993 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego 

Warszawy i została wpisana w rejestrze Fundacji pod nr 3457. 

W dniu 25 lipca 2001 roku postanowieniem Sądu Rejonowego W Warszawie Fundacja została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w XIX Wydziale Gospodarczym pod numerem 

 KRS 0000030897. 

Dnia 01 września 2004 roku Fundacja uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Nr statystyczny regon  010168068.      

Nr NIP 521-30-03-700 

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 

 

 Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 i zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy 

założeniu, że Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

 

 Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez Fundację.  
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3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z: 

- Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która 

określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 

prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności 

gospodarczej, 

- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji. 

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 

obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 

stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji obowiązującą od 01.01.2007 roku. 

Księgi  prowadzone są przy użyciu programu finansowo- księgowego oraz kadrowo- płacowego firmy  

Sage S.A. wersja Forte. 

 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 

nabycie koszty według następujących zasad: 

 

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne oraz aktywa trwałe służące celom statutowym 

obciążają jednorazowo koszty Fundacji. Po przyjęciu do ewidencji odnoszone są na Fundusz finansujący 

majątek trwały. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej i mają na celu 

aktualizację wartości majątku, nie mają natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu kosztowym. 

Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności w miesiącu 

oddania ich do użytkowania i nie są odnoszone na Fundusz finansujący majątek trwały. 

 

Fundacja stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

 

Dla wartości niematerialnych i prawnych: 

 autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 50% 

  

Dla środków trwałych: 

 Budynki i budowle 1,5% 

 Urządzenia techniczne i maszyny 10%,20%,30% 
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 Środki transportu 20%,30% 

 Pozostałe środki trwałe 10%,20%, 30%  

 

b. Inwestycje o charakterze trwałym 

 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

nabycia lub powstania według ceny nabycia. Wartość zakupionych składników aktywów trwałych wprowadzana 

jest na właściwe konto majątku z przeciwstawnym zapisem na dobro Funduszu finansującego majątek trwały. 

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są 

wycenione według ceny nabycia. Na dzień bilansowy nakłady poniesione na inwestycje zaliczane są w koszty i 

obciążają Fundusz finansujący majątek trwały. Zmniejszenie Funduszu finansującego majątek trwały następuje 

w wyniku przeszacowania w/w składników majątkowych, ich likwidacji lub sprzedaży. 

 

c. Inwestycje krótkoterminowe 

 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ 

walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez 

bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego 

na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy wyceniane są wyłącznie środki pieniężne ( w kasie i na rachunkach 

bankowych), które wycenia się według kursu średniego NBP ustalonego na ten dzień. Ustalone na koniec roku 

obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy: dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, 

ujemne - jako koszty operacji finansowych 

 

d. Zapasy 

 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 

nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze 

weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia . 

Zapasy w Fundacji dotyczą złomu metali szlachetnych, złotych serduszek, medali okolicznościowych i plakietek 

wykonanych w roku bieżącym i w latach wcześniejszych. 

Ponadto pod pozycją zapasy prezentowane są urządzenia medyczne nabyte z przeznaczeniem przekazania   

szpitalom i jednostkom służby zdrowia. 

 

e. Należności i zobowiązania 

 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu 

ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, bądź według średniego kursu ustalonego przez Prezesa  
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NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe 

powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w 

dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji 

finansowych. 

 

f. Fundusze 

 

-Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w akcie założycielskim i wpisany w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione przez Fundatorów wpłaty nie podlegają ewidencji. 

- Fundusz z przeznaczeniem finansowania bieżącej działalności statutowej, tworzony zgodnie ze statutem z 

odpisów ze środków pozyskanych w danym roku a z różnych powodów niewydatkowanych w całości: 

- Fundusz finansujący majątek trwały: utworzony z nakładów poniesionych na zakup środków trwałych. 

 

g. Rezerwy –  pozycja nie wystepuje. 

 

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje 

czynnych rozliczeń międzyokresowych.  

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy  

(wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania 

związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób) , których kwotę można 

oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się 

przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług, prezentowane są w zobowiązaniach 

  

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  

 

W przypadku ponoszenia przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje 

krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Do tego typu rozliczeń ujmuje się przychody dotyczące 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

j. Wynik finansowy 

 

Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 

wynik na działalności finansowej. Fundacja stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego. 
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Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób 

wspierających działania Fundacji. Stosowana jest metoda kasowa ujmowania przychodów, z wyjątkiem 

przychodów opisanych w punkcie „i” 

 

Koszty realizacji zadań statutowych to koszty związane z realizacją działalności statutowej takiej jak: 

- zawieranie kontraktów na zakupy sprzętu medycznego, 

- prowadzenie ogólnopolskich programów medycznych i programu edukacyjnego, 

- organizacja i promocja zbiórek publicznych pn. Finał WOŚP.  

 

 

 

 

Sporządzono: Warszawa, dnia 30 maja 2014  roku 

    

 

imię i nazwisko osoby sporządzającej:   imiona i nazwiska członków Zarządu: 
  
   Główna księgowa-Dorota Pilarska    Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak 
 
 
      ................................................    ............................................................................ 
 
          Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński 
 
 
        ............................................................ 
 
                 Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak 
 
 
        ............................................................ 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU ZA ROK 2013 

 W 2013 roku Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuowała działania podjęte 

w latach poprzednich. 

 W sferze realizacji zadań statutowych Konwent Fundatorów wyznaczył Zarządowi 

następujące kierunki działań: 

• Realizacja zakupów dotyczących głównego tematu XXI Finału czyli Dla ratowania życia dzieci 

i godnej opieki medycznej seniorów. 

• Główny cel statutowy Fundacji, jakim jest ratowanie życia i zdrowia dzieci - poprzez zakupy 

sprzętu medycznego w trybie konkursu ofert 

• Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków 

• Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi  Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą 

• Program Infant Flow 

• Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 

• Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

• Działalność wychowawczą i promującą idee Fundacji 

• Pozyskiwanie środków na działalność statutową 

 

W trakcie roku 2012 Fundacja WOŚP zaangażowana była w następujące ważne przedsięwzięcia:  

- XXI Finał Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów . 

- Programy Medyczne 

- Koncert Przystanek Woodstock, 

- przygotowania do XXII Finału – Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 
 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrealizowała w 2013 roku wszystkie swoje 

zamierzone cele. 

ZAKUPY NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO SPRZĘTU DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI ORAZ ZAKUPY 

SPRZĘTU DLA GODNEJ OPIEKI SENIORÓW W RAMACH XXI FINAŁU. 
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W RAMACH 21 FIANŁU DLA GERIATRII KUPILIŚMY NASTĘPUJĄCE URZĄRZENIA  
 

 ultrasonograf – 28 szt.  

 łóżko sterowane elektronicznie szer. 90cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 468 szt.  

 łóżko sterowane elektronicznie szer. 100cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 641 szt.  

 materac przeciwodleżynowy  szer. 90 cm – 99 szt.  

 materac przeciwodleżynowy szer. 100 cm – 130 szt. 

 densytometr – 4 szt.  

 pompa infuzyjna – 103 szt.  

 ssak przenośny – 56 szt.  

 inhalator pneumatyczny – 64 szt.  

 aparat EKG – 30 szt.  

 spirometr – 26 szt.  

 zestaw do rejestracji EKG metodą  Holtera – 32 szt.  

 zestaw do rejestracji RR metodą  Holtera – 29 szt. 

 pionizator do nauki chodzenia – 44 szt.  

 rotor – 35 szt.  

 waga dla pacjentów siedzących – 40 szt.  

 fotel kąpielowy – 91 szt.  

 wózek inwalidzki  XXL z odchylanym oparciem – 114 szt.  

 przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) –  70 szt.  

 podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leżących – 69 szt. 

 kardiomonitory - 95 szt   

 

W RAMACH 21 FINAŁU DLA NEONATOLOGII  KUPILIŚMY NASTĘPUJĄCE URZĄRZENIA r.  

 

 bilirubinometry – 177 szt. 

 inkubatory zamknięte – 148 szt. 

 kardiomonitory – 175 szt. 

 lampy do fototerapii – 164 szt. 

 stanowiska resuscytcyjne – 153 szt. 
 

DODATKOWO: 

 stanowisko resuscytacyjne – 19 szt. 

 ruchome stanowisko do wspomagania oddychania i inkubator transportowy  

 inkubator hybrydowy – 4 szt. 

 aparat USG – 20 szt.  

 respirator noworodkowy – 13 szt.  

 kardiomonitor – 16 szt.  



Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok  
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
 

3 
 

 aparat Infant Flow – 10 szt.  

 respirator oscylacyjny – 4 szt.  

 respirator z automatyczną regulacją tlenu – 3 szt.  

 stanowisko resuscytacyjne – 7 szt.  

 inkubatory do rezonansu – 2 szt.  

 aparat USG – 1 szt. inkubator zamknięty – 27 szt.  

 kardiomonitor – 5 szt.  

 sprzęt laktacyjny – 1 zest 

 

W 2012 roku w ramach tematu XXI Finału kupiliśmy  901 urządzeń za 35.350.151,44 złotych. 

 

I. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków – sprawozdanie przygotowane przez 

koordynatora programu Prof. Mirosławę Grałek 

 

Sprawozdanie z realizacji programu medycznego dotyczącego leczenia i zapobiegania 

retinopatii wcześniaków prowadzonego w oparciu o sprzęt (oftalmoskopy pośrednie i diodowe 

fotokoagulatory laserowe) podarowane przez Fundację ośrodkom krajowym zajmującym się 

diagnostyką i leczeniem retinopatii wcześniaków. Do dyspozycji tych jednostek medycznych 

przekazano 127 wzierników do badania dna oczu u dzieci urodzonych przedwcześnie i 23 lasery do 

leczenia zmian siatkówkowych (sprzęt zakupiony w ramach programu ROP 2001-2013). 

Sprawozdanie dotyczy okresu 01.07.2012r.-30.06.2013r., opracowano je w oparciu o dane 

ankietowe uzyskane z 76 ośrodków. 

Zbadano okulistycznie łącznie 15 822 dzieci-wcześniaków. Ogólna liczba wcześniaków, 

u których rozpoznano stadium fazy czynnej (1.-5. st.) ROP wynosiła 1230 (7,7%) dzieci. Do 

fotokoagulacji laserowej siatkówki zakwalifikowano i wykonano zabieg u 724 dzieci, co stanowi 4,6% 

wszystkich wcześniaków i 58,8% dzieci z ROP. Leczenie było skuteczne u 678 (93,6%) dzieci 

poddanych laseroterapii, proces chorobowy uległ u nich zahamowaniu lub regresji, co pozwoliło na 

utrzymanie widzenia. U 24 (4,3%) dzieci mimo laseroterapii, zmiany w siatkówce związane z ROP 

postąpiły, rokując niepomyślnie. 

Uwzględniając liczbę najwięcej zbadanych w ciągu roku wcześniaków, powyżej 1000 dzieci 

zbadano okulistycznie w następujących ośrodkach (w kolejności alfabetycznej): 

 Lublin (Klin. Okulistyczna) – 1478, 
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 Olsztyn (Szpital Wojew.) – 1548, 

 Poznań (Klin. Neonatologii) – 1200, 

 Warszawa (IPCZD) – 1996, 

 Wrocław (Wojew. Szpital Specjal.)-1117. 

Podsumowując dane od początku prowadzenia programu do końca bieżącego okresu 

sprawozdawczego badanie okulistyczne przeprowadzono u 165 054 dzieci urodzonych 

przedwcześnie. Zakwalifikowano do laseroterapii i wykonano ją u 6 640 wcześniaków, hamując 

rozwój choroby u 6 359 niemowląt, czyli tej liczbie dzieci uratowano wzrok. 

Działania te były możliwe dzięki wyposażeniu przez Fundację wyspecjalizowanych ośrodków 

zajmujących się problemami retinopatii wcześniaków  w  niezbędną do diagnostyki i leczenia 

aparaturę. 

 

II. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi  Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą - 

sprawozdanie przygotowane przez dr n. med. Katarzynę Cyganek 

 

Liczba pacjentek objętych opieką w poszczególnych ośrodkach: 

Lp. Miasto Liczba pacjentek 

podłączonych 

w 2013r. ogółem 

Ciąże 

zakończone 

Nadal 

w ciąży 

Nadal 

planowanie 

1. Kraków 59 24 18 17 

2. Gdańsk 12 6 2 4 

3. Police SPSK nr 1 18 8 2 8 

4. Lublin, Klinika Endokrynologii 8 0 6 2 

5. Lublin, IMW 20 6 1 13 

6. Szczecin WSZ 6 3 0 3 

7. Zabrze SK nr 1 8 3 2 3 

8. Zabrze ZWPS 16 8 0 8 

9. Olsztyn 13 8 5 0 

10. Zielona Góra 1 0 0 1 

11. Rzeszów 9 3 0 6 

12. Bydgoszcz SU 5 5 0 0 

13. Bydgoszcz SM 13 2 5 6 
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14. Jasło 5 1 0 4 

15. Poznań, ul. Mackiewicza 28 7 6 15 

16. Poznań GPSK 15 10 2 3 

17. Żory Med-Art 10 0 6 4 

18. Toruń 5 0 4 1 

19. Wrocław WZSOZ 11 4 1 6 

20. Wrocław GSK 6 1 1 4 

21. Opole 9 4 1 4 

22. Warszawa, ul. Kondratowicza 45 20 6 19 

23. Warszawa, ul. Banacha 20 3 4 13 

24. Warszawa, ul. Karowa 17 8 6 3 

25. Kielce, WITAMED 7 4 1 2 

26. Łódź, ul. Kopcińskiego 14 4 1 9 

27. Łódź, ul. Rzgowska 41 19 15 7 

28. Białystok NZOZ 7 brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

29. Białystok USK brak danych brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

30. Bielsko-Biała brak danych brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

 

Liczba pacjentek objętych opieką ośrodków biorących udział w programie WOŚP w roku 

sprawozdawczym 2013: 

 Ogółem – 428 

 Ciąże zakończone – 161 

 Aktualne w ciąży – 95 

 Planujące ciążę – 165 
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Charakterystyka grupy: 

CECHA WARTOŚĆ 

Wiek (lata) 30,1±4,3 

Czas trwania cukrzycy (lata) 12,1±7,3 

HbA1c przed ciążą (%) 7,2±1,4 

Masa ciała przed ciążą (kg) 64,4±10,3 

Podłączenie pompy przed ciążą 16 (7,5%) 

Tydzień podłączenia pompy 9,5±3,5 

 

Mała liczba pacjentek, którym podłączono pompę osobistą przed ciążą (dane z ośrodków z pełnymi 

sprawozdaniami) – dla pacjentek z ciążą zakończoną i aktualnie w ciąży – ogółem z 213 kobiet – 

16 (7,5%) podłączono pompę przed ciążą. 

Wyrównanie cukrzycy w poszczególnych trymestrach ciąży – dotyczy ciąż zakończonych – 139: 

 

TRYMESTR CIĄŻY HbA1c (%) 

I 6,5±1,1 

II 5,8±0,8 

III 5,8±0,6 

 

Wyniki położnicze dotyczące 139 zakończonych ciąż z pełnymi sprawozdaniami: 

CECHA WARTOŚĆ 

Poronienia (n) 18 (12,3%) 

Masa urodzeniowa dziecka (g) 3479,5±662 

Tydzień porodu 37,3±2,9 

Ilość wad (n) 11 (7,9%) 

Ilość  cięć cesarskich (n) 78 (56,1%) 

Ilość dzieci z masą urodzeniową powyżej 4 kg (n) 22 (15,8%) 
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Wady: 

 6 wad serca, 

 1 stopa koślawa, 

 1 wada rozszczep wargi górnej dokonany, 

 4 wady tylko zgłoszone. 

Zgony: 

 1 zgon wewnątrzmaciczny. 

Wnioski: 

 Terapia pompowa umożliwia pacjentkom z wieloletnią cukrzycą typu 1 poprawę wyrównania 

metabolicznego cukrzycy zarówno w czasie ciąży jak i w okresie przedkoncepcyjnym. 

 Nadal zwraca uwagę zbyt mała liczba kobiet planujących ciążę lub zgłaszających się do 

specjalistycznej poradni diabetologicznej w okresie przed ciążą, co powoduje dużą ilość 

poronień u tych pacjentek. 

 Nadal jest potrzeba podkreślania roli planowania ciąży, oraz nieustannej informacji 

o możliwości wypożyczenia pompy już w okresie planowania ciąży zarówno lekarzy jak 

i pacjentek. 

 W celu poprawy wyników położniczych należy dążyć do uzyskania glikemii na poziomie 

normoglikemii i coraz niższego poziomu hemoglobiny glikowanej zarówno przed jak 

i w trakcie ciąży. 

 Słabo prowadzona sprawozdawczość, dane są niekompletne. 

 

III. Program Infant Flow – Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków: sprawozdanie 

przygotowane przez Przewodnicząca Rady Programowej Prof. Elżbieta Gajewska  

 

Program:  

„Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków – Infant Fow” 

Sprawozdanie z realizacji programu za okres styczeń 2013r. - grudzień 2013r. 

1. Ocena ogólna programu.  

W roku 2013 program: „Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków” zwany w skrócie 

Infant  

Flow był kontynuowany. Podstawowy cel programu to:  
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1. ograniczyć ilość wentylacji mechanicznej, stosowanej u wcześniaków i noworodków, która 

powoduje liczne uszkodzenia płuc, mózgu i wzroku (VILI),oraz prowadzi do przewlekłej choroby płuc 

(CLD).  

2. zmniejszyć ilość intubacji, która powoduje dużo powikłań i uszkodzenia górnych dróg 

oddechowych. 

Dzięki temu chcemy uzyskać: 

- mniejszą ilość występowania przewlekłej choroby płuc (CLD), 

- zapewnić dobry start do życia dla wcześniaków, wzrost przeżywalności 

i poprawę  stanu zdrowia noworodków. 

- spadek umieralności niemowląt 

- skrócić czas pobytu w szpitalu (mniejsze koszty leczenia). 

Cel programu został w pełni zrealizowany w roku 2013. Skuteczność terapii w tym roku wynosiła 

84,9%. Oznacza to, że na leczonych w 2013 roku 5815 noworodków, aż 4940 uniknęło wentylacji 

inwazyjnej i intubacji. Jest to wynik, który stawia Polskę w światowej czołówce w leczeniu 

nieinwazyjnym zaburzeń oddechowych u noworodków. Taki doskonały rezultat można było uzyskać 

dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu WOŚP.  Należy również podkreślić osobiste 

zaangażowanie w realizację tego programu medycznego Państwa Lidii i Jurka Owsiaków.  Tak dobry 

rezultat to także wynik ogromnej pracy i dużego zaangażowania wielu  polskich neonatologów. 

Jednym ze źródeł tego sukcesu jest powszechne stosowanie metody Infant Flow. W roku 2013 roku  

wszystkie Ośrodki III i II stopnia referencyjności wyposażone były w aparat Infant Flow – SiPAP. 

Łącznie w programie w roku 2013  uczestniczyło 214 ośrodków, które miały do dyspozycji 

zakupionych przez WOŚP 435 aparatów Infant Flow – SiPAP.  W porównaniu do roku 2012 przybyło 

39 ośrodków. Wykaz wszystkich ośrodków uczestniczących w programie podano w załączniku nr 1. 

Poniższa tabela przedstawia ilości aparatów i ośrodków uczestniczących w programie na koniec 2013r 

oraz  zaangażowanie WOŚP.  

 

IV. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków  

Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków bierze udział 415 
ośrodków I poziomu, 68 ośrodków II poziomu oraz 25 ośrodków III poziomu. 
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Tabela 1. Liczba ośrodków z podziałem na województwa. 

województwo Ośrodki I poziomu Ośrodki II poziomu Ośrodki III poziomu 

dolnośląskie 31 5 3 

kujawsko – pomorskie 25 3 2 

lubelskie 23 3 2 

lubuskie 15 3 1 

łódzkie 27 2 1 

małopolskie  29 4 3 

mazowieckie 53 9 2 

opolskie 12 2 1 

podkarpackie 24 4 1 

podlaskie 17 2 1 

pomorskie 19 4 1 

śląskie 46 13 2 

świętokrzyskie 14 2 1 

warmińsko – mazurskie 20 3 1 

wielkopolskie 36 6 1 

zachodnio – pomorskie 24 3 2 

razem 415 68 25 

  
Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – I półrocze 2013 

 

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2013r urodziło się 181 419 dzieci, tj.  11 tys. mniej niż 

w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Liczba wprowadzonych  do bazy  Programu Powszechnych 

Przesiewowych Badań słuchu u Noworodków to 187 118 – 95,87% dzieci urodzonych w Polsce 

w pierwszym półroczu 2013r. Przebadano 170 830 dzieci, co stanowi 98,22% dzieci wprowadzonych 

do Bazy Programu i 94,16% dzieci urodzonych w pierwszym półroczu 2013r. 

 

 

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń-listopad 2013 

 

Od stycznia do listopada 2013r do bazy Programu wprowadzono 316 546 dzieci czyli o ponad 

27 tysięcy mniej niż w tym samym przedziale  czasu w roku 2012 (343 815 dzieci) . 

W 2013 roku do końca listopada przebadano 310 913 (98,2% dzieci wprowadzonych do bazy). 

Badania nie wykonano u 5 633 (1,8%). Liczba dzieci z wynikiem Norma - Norma to 288 879 (91,3%), 

z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka 12 144 (3,8%), z wynikiem nieprawidłowym 8 634 

(2,7%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami ryzyka 1 256 (0,4%). 
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Podsumowanie danych z II i III poziomu– styczeń-listopad 2013 

 

Od stycznia do listopada 2013r w bazie Programu zarejestrowano 37 600 wizyt na II i III poziomie, 

w tym 24 337 wizyt dzieci ,które pojawiły się tam po raz pierwszy. 

Diagnostykę ukończyło 13 041 dzieci urodzonych miedzy styczniem a listopadem 2013r. 

Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim poziomie to 72 dni. 

Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 77 dni. 

Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym niedosłuchem to 825. 

Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym niedosłuchem to 176. 

Liczba dzieci z potwierdzonym niedosłuchem, których wizytę odnotowany  na III poziomie to 20.  

Średni wiek dziecka pojawiającego się na III poziomie 143 dni. 

Działalność Biura Koordynatora PPPBSuN 

 Prowadzony jest stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami 

 

Do programu przystąpiły nowe ośrodki: 

 BG06 (ul. Wałowa 22, Tarnów - Audio Plus Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia 

Audiologiczna) 

 BK05 (ul. Dworcowa 2, Kartuzy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne 

"Kaszuby" Sp. z o.o.) 

 

Ośrodki, którym nadano III stopień referencyjności PPPBSuN: 

 BG05 – CG03 (ul. Kazimierza Wielkiego 118 lok. 2, Kraków - NZOZ OTO – MEDIC) 

 

Ośrodki, które stały się nieaktywne (zlikwidowano oddziały): 

 Ośrodek AC27 (ul. Fabryczna 18, Poniatowa - SP ZOZ w Opolu Lubelskim - Oddział Dziecięcy 

z Pododdziałem Neonatologicznym) 

 AE07 (ul. Pabianicka 62, Łódź - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Oddział Noworodków 

i Wcześniaków) 

 AF58 (ul. Prosta 15, Wyszków - NZOZ Ginmedico Sp. z o.o. - Oddział Położniczo – 

Ginekologiczny) 
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 AL25 (ul. PCK 1, Częstochowa - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. dr. W. Orłowskiego - 

Oddział Neonatologiczny) 

 AN35 (ul. Szpitalna 10, Międzychód - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzychodzie - Oddział Neonatologiczny w Sierakowie, ul. Poznańska 40, 64-410 Sieraków) 

 AO04 (ul. Bartoszycka 3, Lidzbark Warmiński - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej - Oddział Noworodkowy) 

 AO23 (ul. Komeńskiego 35, Elbląg - 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Oddział Ginekologiczno Położniczy z Pododdziałem 

Noworodków) 

 BA06 (ul. Wiśniowa 36, Wrocław - Okregowy Szpital Kolejowy SP ZOZ - Oddział 

Otolaryngologiczny) 

 

 Ośrodek BF04 – oddział otolaryngologii na ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie od początku 

istnienia Programu nie wpisuje danych do centralnej bazy danych. Prosimy o jego oficjalną 

dezaktywację.  

 Zlikwidowano żółtą kopię w formularza karty badania przesiewowego słuchu, karty diagnostyki 

audiologicznej oraz karty interwencji audiologicznej 

 Zlikwidowano archiwalne kopie kart przechowywanych w JP Archiwum oraz w podręcznym 

archiwum mieszczącym się przy Biurze Koordynatora Medycznego PPPBSuN 

 Prowadzona jest strona internetowa www.sluch.ump.edu.pl, na której dostępne są 

najważniejsze informacje dotyczące PPPBSuN 

 Przygotowano informacje na temat realizacji Programu do Ministerstwa Zdrowia, oddziałów 

NFZ, agend rządowych. 

 Dane z bazy PPPBSuN wykorzystano w pracach licencjackich, magisterskich oraz 

w wystąpieniach 

 Na podstawie pracy ośrodków przygotowano i przedstawiono dane na konferencjach: 

• European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation - ESPCI 2013 – Istambuł 

• Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów – Warszawa 

• Jubileusz 50-lecia Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 

z Uszkodzonym Słuchem Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych -  

Szczecin 

http://www.sluch.ump.edu.pl/
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• Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu – „podróż do 

integracji społecznej”- Wrocław 

• Konferencja naukowo szkoleniowa – „Słuch Noworodka” – Poznań 

 

 Na podstawie danych z centralnej bazy danych powstała publikacja pt: The risk factor profile 

of children covered by the Polish Universal Neonatal Hearing Screening 

Program and its impact on hearing loss incidence  –  przyjęta do publikacji w czasopiśmie 

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

 

1. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

 

W 2013 roku w jednym dziale Fundacji zostały połączone działania związane z ratownictwem 

medycznym, prowadzeniem Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować oraz szkoleniami z 

pierwszej pomocy. Zmiana organizacyjna na tym etapie była niezbędna ze względu na charakter 

prowadzonych działań, ich podobieństwo – przyczyniła się ona do lepszej organizacji pracy. Dział 

Ratownictwo realizuje działania w obszarach: 

 Prowadzenie Training Center American Heart Association, 

 Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować, 

 Prowadzenie jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

 Realizacja zabezpieczeń medycznych Festiwalu Przystanek Woodstock oraz koncertu w 

ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Realizacja projektu inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem dyspozytorów medycznych. 

Fundacja zatrudnia dwoje pracowników dla realizacji powyższych działań: Małgorzata Bochniak oraz 

Jacek Pawuska. Ponadto kierownik działu pracuje na podstawie kontraktu – Anna Zawiślak. Z 

Fundacją współpracują na stałe dwie firmy zewnętrzne, które odpowiadają za realizację zadań 

związanych z Programem Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować (Grand Opportunity Drive 

Mateusz Zawiślak,  Katarzyna Grzelak). 
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Training Center American Heart Association – Ośrodek Szkoleniowy 

 

W 2013 roku została utworzona kadra faculty Training Center AHA. Wyszkolonych zostało 8 

instruktorów wykładowców, którzy zyskali uprawnienia do szkolenia oraz monitorowania 

instruktorów First Aid, CPR-AED oraz BLS dla personelu medycznego. 

 American Heart Association przygotowało dedykowane materiały w języku polskim do 

prowadzenia szkoleń wchodzących w skład oferty szkoleniowej naszego ośrodka. Nowe, ulepszone 

standardy prowadzenia szkoleń wymagały przeprowadzenia recertyfikacji wszystkich instruktorów 

AHA współpracujących z Fundacją. 

 W ciągu roku w ramach wszystkich szkoleń Pokojowego Patrolu przeprowadzane są kursy 

certyfikowane American Heart Association. W roku 2013 wydaliśmy 910 certyfikatów AHA. 

 American Heart Association doceniło aktywność naszego ośrodka szkoleniowego – 16 

października przekazane zostały przez Glenna Vanden Houten specjalne podziękowania Fundacji 

WOŚP dla najprężniej funkcjonującego ośrodka szkoleniowego AHA. 

 

Aktualnie w naszym Training Center działa 8 instruktorów wykładowców (faculty), 93 instruktorów 

CPR AED First Aid. 

 

Szkolenia dla kadry Faculty oraz recertyfikacje: 

1.       26-29 września – szkolenie czterodniowe. Szkolenie to miało dwa etapy: pierwszy etap to 

wyszkolenie nowej Kadry Centrum Treningowego Fundacji WOŚP – Instruktorów Wykładowców, 

zostało przeszkolonych 8 osób i drugi etap - recertyfikacja Instruktorów. Na tym szkoleniu również 

poszerzyliśmy działalność naszego centrum o szkolenia BLS dla personelu medycznego. Na tym 

szkoleniu obecni byli przedstawicie AHA: Katarzyna Ostręga, Glenn M. Vanden Houten oraz Robert 

Wales. 

2.       14-15 grudnia – szkolenie, które miało na celu zrecertyfikować pozostałą część Instruktorów 

WOŚP z uprawnieniami AHA. Na obu szkoleniach Instruktorzy zostali przygotowani do prowadzenia 

szkoleń na nowych materiałach (prezentacje oraz książki). 
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Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować 

 

Fundacja WOŚP realizuje Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Program ten polega na 

wdrażaniu elementów pierwszej pomocy do edukacji wczesnoszkolnej. Osiągnięcie celów programu 

wymaga działań w zakresie: 

 realizacji szkoleń dla nauczycieli mających na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z 

podstawowych czynności ratujących życie z uczniami szkół podstawowych, 

 zapewnienia dostępu do materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji Programu w 

szkołach, 

 weryfikacji sprawozdań z zajęć z podstawowych czynności ratujących życie przesłanych przez 

nauczycieli ze szkół objętych programem, 

 informowania, promowania i rozpowszechniania idei Programu w celu dotarcia do szkół, 

które nie przystąpiły jeszcze do Programu, 

 współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w celu ujęcia tematyki Programu w 

obowiązującej podstawie programowej nauczania ogólnego. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

kontynuowała prowadzenie programu Ratujemy i Uczymy Ratować. 

Celem programu ‘Ratujemy i Uczymy Ratować’ jest wdrożenie nauki podstawowych czynności 

ratujących życie w edukacji wczesnoszkolnej. Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie 

nauczycielom szkół podstawowych dostępu do szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia zajęć. 

Szkolenia obejmują zakres merytoryczny programu, czyli zasady postępowania z osobą niereagującą 

(resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zastosowanie pozycji bocznej) oraz zagadnienia związane ze 

specyfiką dydaktyki pierwszej pomocy. Dwie siedmioosobowe grupy wykwalifikowanych 

instruktorów WOŚP z uprawnieniami American Heart Association realizują szkolenia w Ośrodkach 

Doskonalenia Nauczycieli (ODN). Dzięki współpracy z ODN, zapoczątkowanej z inicjatywy 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacja szkoleń przebiega sprawniej. W szkoleniach biorą 

udział nauczyciele ze szkół nieobjętych jeszcze Programem oraz nauczyciele ze szkół systematycznie 

prowadzących zajęcia „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Zapewnienie dostępu do szkoleń placówkom, 

które jeszcze nie wdrożyły Programu ma na celu objęcie Programem wszystkich szkół podstawowych 

w Polsce (na chwilę obecną dotarliśmy do 93% szkół). W szkoleniach biorą udział również nauczyciele 

z placówek systematycznie realizujących Program, gdyż nasze działania ukierunkowane są na 
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wsparcie szkół w kontynuacji działań. Z uwagi na ośmioletni czas prowadzenia Programu w 

zaangażowanych placówkach dochodzi niejednokrotnie do zmian w gronie pedagogicznym, dlatego 

też zapewnienie dostępu do szkoleń dla nauczycieli jest niezbędne dla kontynuacji prowadzenia 

Programu w szkołach podstawowych. Szkoły przystępujące do Programu otrzymują podczas szkoleń 

zestaw materiałów dydaktycznych, który obejmuje: fantomy do nauki resuscytacji, filmy edukacyjne, 

podręczniki dla nauczycieli oraz  dla uczniów (książeczki ćwiczeń), a także telefony kartonowe. Szkoły, 

które już wcześniej zostały objęte Programem otrzymują zestawy materiałów, które mogły zostać 

zużyte przy dotychczasowych działaniach, czyli podręczniki dla uczniów oraz kartonowe telefony.  

Organizacja i realizacja szkoleń 

Do Fundacji napływają formularze zgłoszeniowe od szkół, które chcą delegować nauczycieli na 

szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. Spośród 

zgłaszających się placówek w pierwszej kolejności brane są pod uwagę te, które jeszcze nie zostały 

objęte Programem (cel nadrzędny – dotarcie do wszystkich szkół podstawowych), następnie szkoły, w 

których upłynął najdłuższy czas od wdrożenia Programu (ze względu na największe 

prawdopodobieństwo zmian w gronie pedagogicznym). Szkolenia planowane są w Ośrodkach 

Doskonalenia Nauczycieli. Harmonogram szkoleń ustalany jest w taki sposób, aby szkoły podstawowe 

miały do nich możliwie równy dostęp zgodnie z założeniem, by przynajmniej raz w roku szkolenie 

zostało zrealizowane w każdym województwie. W regionach, z których napływa większa ilość 

zgłoszeń (zwłaszcza szkół, które brane są pod uwagę w pierwszej kolejności) realizowanych jest 

więcej szkoleń. W jednym szkoleniu może wziąć udział od 30 do 40 nauczycieli zgłoszonych z 15-20 

szkół. Każda szkoła deleguje na szkolenie dwóch nauczycieli ze swojej placówki. Ośrodki Doskonalenia 

Nauczycieli nieodpłatnie udostępniają pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie. 

Organizacja szkoleń obejmuje:  

 Wprowadzanie formularzy zgłoszeniowych napływających do Fundacji, 

 Dobór uczestników szkoleń zgodnie z założeniami, 

 Prowadzenie korespondencji ze szkołami zgłoszonymi, 

 Współpraca z ODN – komunikacja, ustalanie harmonogramu szkoleń, 

 Planowanie tras wyjazdów grup szkolących, 

 Rezerwacja noclegów dla instruktorów. 

Zadania związane z organizacją szkoleń realizuje Jacek Pawuska. 

Za realizację szkoleń odpowiadają firmy współpracujące z Fundacją. Zakres zadań z tym związanych 

obejmuje: 
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 Tworzenie grafiku instruktorów zgodnie z harmonogramem szkoleń, 

 Rozliczanie kosztów osobowych związanych z realizacją szkoleń, 

 Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń, 

 Pełnienie funkcji koordynatora na szkoleniu oraz prowadzenie dokumentacji szkolenia, 

 Osobisty nadzór nad realizacją szkoleń, 

 Przekazywanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla szkół wraz z adekwatną 

dokumentacją. 

 

Szkolenia zrealizowane w 2013 roku: 

1. 13.06.2013 Leszno 

2. 12.06.2013 Zielona Góra 

3. 12.06.2013 Kalisz 

4. 11.06.2013 Kalisz 

5. 11.06.2013 Zielona Góra 

6. 05.06.2013 Wąchock 

7. 04.06.2013 Warszawa 

8. 23.05.2013 Kielce 

9. 23.05.2013 Sieradz 

10. 22.05.2013 Częstochowa 

11. 22.05.2013 Oświęcim 

12. 21.05.2013 Nowy Sącz 

13. 21.05.2013 Częstochowa 

14. 16.05.2013 Łódź 

15. 15.05.2013 Gliwice 

16. 15.05.2013 Płock 

17. 14.05.2013 Gdańsk 

18. 14.05.2013 Gliwice 

19. 08.05.2013 Słupsk 

20. 08.05.2013 Rzeszów 

21. 07.05.2013 Koszalin 

22. 07.05.2013 Krynka 

23. 25.04.2013 Konin 
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24. 25.04.2013 Sochaczew 

25. 24.04.2013 Opole 

26. 24.04.2013 Białystok 

27. 23.04.2013 Lubań 

28. 23.04.2013 Susz 

29. 18.04.2013 Toruń 

30. 17.04.2013 Wołów 

31. 17.04.2013 Ugoszcz 

32. 16.04.2013 Brzeg Dolny 

33. 16.04.2013 Brzeżno 

34. 11.04.2013 Modrze 

35. 10.04.2013 Suwałki 

36. 10.04.2013 Gubin 

37. 09.04.2013 Suwałki 

38. 09.04.2013 Legnica 

39. 21.03.2013 Bełchatów 

40. 20.03.2013 Kraków 

41. 20.03.2013 Gogolin 

42. 19.03.2013 Kraków 

43. 19.03.2013 Dąbrowa Górnicza 

44. 14.03.2013 Tarnobrzeg 

45. 14.03.2013 Rykoszyn 

46. 13.03.2013 Krosno 

47. 13.03.2013 Rzeszów 

48. 12.03.2013 Przemyśl 

49. 12.03.2013 Nowy Sącz 

50. 07.03.2013 Zielona Góra 

51. 07.03.2013 Kielce 

52. 06.03.2013 Leszno 

53. 06.03.2013 Nowy Sącz 

54. 05.03.2013 Kalisz 

55. 05.03.2013 Oświęcim 
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56. 28.02.2013 Łódź 

57. 27.02.2013 Płock 

58. 27.02.2013 Gliwice 

59. 26.02.2013 Gdańsk 

60. 26.02.2013 Częstochowa 

 

Firma Andy Vadim Katarzyna Grzelak zrealizowała 29 szkoleń. Firma Grand Opportunity Drive  

Mateusz Zawiślak zrealizowała 31 szkoleń. 

 

Materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu 

 

W 2013 roku w ramach szkoleń przekazane zostały zestawy materiałów dydaktycznych: 

 

 Fantomy little anne 170 

 Fantomy mini anne 680 

 podręcznik dla nauczyciela 1304 

 podręcznik dla ucznia 97800 

 telefon kartonowy 97800 

 płyty DVD RUR 1304 

 

Oprócz tego systematycznie realizowana jest wysyłka podręczników dla dzieci i telefonów 

kartonowych (szkoły aktywnie realizujące Program zużywają materiały). W 2013 dosłanych zostało 17 

505 podręczników i tyle samo telefonów tekturowych. Za bieżącą dosyłkę materiałów dla szkół 

odpowiada Małgorzata Bochniak. 

 

W październiku 2013 roku przygotowaliśmy nowe wydanie podręcznika dla nauczyciela. Autorami 

podręcznika są: Anna Zawiślak, Małgorzata Bochniak, Jacek Pawuska, Mateusz Zawiślak. W ciągu 2 

miesięcy zespół redakcyjny opracował poszerzoną wersję podręcznika, w której położyliśmy duży 

nacisk na zagadnienia związane z dydaktyką pierwszej pomocy. W grudniu 2013 roku wydrukowany 

został nakład w ilości 40 000 książek. 
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Pod koniec roku szkolnego wysyłane są również hologramy do umieszczenia na świadectwach 

uczniów objętych Programem. W maju 2013 roku zamówionych zostało 300 000 hologramów. Na 

podstawie zalecenia przekazanego kuratorom z Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciele 

dokonują wpisu w sekcji „Szczególne osiągnięcia” o treści: „Uczeń brał udział w Programie 

Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy”, a obok umieszczają hologram z logotypem Programu. 

 

Weryfikacja sprawozdań z zajęć prowadzonych w szkołach 

 

Nauczyciele ze szkół objętych Programem są zobowiązani przynajmniej raz w roku przesłać 

dokument potwierdzający realizację: Kartę Przeprowadzonych Zajęć. Na tej podstawie mamy 

informacje dotyczące przebiegu zajęć, ilości godzin dydaktycznych poświęconych na realizację 

Programu, a także liczby uczniów objętych nauką podstawowych czynności ratujących życie. 

Weryfikacja sprawozdań pozwala na ocenę aktywności szkół. Na tej podstawie realizujemy również 

dosyłkę materiałów dydaktycznych. Sygnalizowane w kartach uwagi możemy również brać pod 

uwagę przy planowaniu dalszych działań. To właśnie ze względu na treści ujęte w Kartach 

Przeprowadzonych Zajęć zdecydowaliśmy się na opracowanie poszerzonego wydania podręcznika dla 

nauczycieli, w której umieszczone zostały materiały pomagające w przygotowaniach od strony 

dydaktycznej. Sprawozdania napływają pod koniec semestrów – w okresach luty-marzec oraz 

czerwiec-lipiec potrzebny jest większy nakład pracy w tym obszarze. 

 Za weryfikację, analizę i wprowadzanie do bazy Kart Przeprowadzonych Zajęć odpowiada 

Małgorzata Bochniak. 

 

Rozpowszechnianie idei Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować 

 

 Realizacja celów Programu wymaga rozpowszechniania jego idei. Działania promocyjne 

ukierunkowane są na aktywizowanie szkół objętych Programem, rozpowszechnianie podstawowych 

czynności ratujących życie w środowiskach lokalnych, szerzenie informacji na temat Programu 

prowadzonego przez Fundację w środowiskach pedagogicznych, naukowych, a także wśród rodziców 

dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Za zadania związane z komunikacją i promocją 

odpowiada Mateusz Zawiślak (firma współpracująca). 
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W 2013 roku zrealizowano następujące działania w zakresie informowania i promocji: 

1. II Ogólnopolski Konkurs Ratujemy i Uczymy Ratować – do konkursu przystępowały szkoły z 

całej Polski. Konkurs "Ratujemy i Uczymy Ratować" podzielony został na 3 etapy. Pierwszy 

polegał na przygotowaniu przez nauczycieli scenariuszy zajęć dotyczących pierwszej pomocy. 

Po ocenieniu prac z każdego województwa wyłonionych zostało 6 szkół, które rywalizowały 

podczas półfinałów w poszczególnych województwach. W czasie półfinałów nauczyciele 

prezentowali wraz z uczniami lekcję pokazową na podstawie scenariusza zajęć zgłoszonego 

do konkursu. W finale konkursu każde województwo reprezentowane było przez szkołę 

wyłonioną podczas półfinałów. Finał konkursu to zawody sprawnościowe, rywalizacja w 

której trzeba się wykazać znajomością podstawowych czynności ratujących życie. W I etapie 

prace nadsyłane były pocztą do Fundacji. II etap wymagał uczestnictwa reprezentantów 

Fundacji w charakterze jury konkursu. Realizacją półfinałów zajmowały się firmy 

współpracujące (Andy Vadim Katarzyna Grzelak, Grand Opportunity Drive Mateusz Zawiślak). 

Półfinały odbywały się w miesiącach marzec, kwiecień, maj. Koordynatorzy grup szkolących 

wraz z instruktorami Programu przeprowadzali eliminacje. Finał konkursu odbył się 4 czerwca 

2013 roku w Warszawie. Za jego realizację odpowiadał Jacek Pawuska przy udziale firm 

współpracujących. 

2. Sympozjum Outcomes – Kraków. W dniach 25-26 października zaprezentowaliśmy założenia 

oraz efekty Programu Ratujemy i Uczymy Ratować na arenie międzynarodowej. W Krakowie 

odbywało się sympozjum Europejskiej Rady Resuscytacji. Przedstawiciele innych krajów 

europejskich wyrazili duże zainteresowanie i chęć wdrożenia tego rodzaju programu (m.in. 

Irlandia, Portugalia, Chorwacja). Dzięki prowadzeniu Programu Ratujemy i Uczymy Ratować 

Polska okazuje się liderem w rozpowszechnianiu idei wykonywania podstawowych czynności 

ratujących życie w Europie. 

3. Jesienią 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i w ramach podnoszenia 

świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) zorganizowany 

został „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” , który jest odpowiedzią na 

Deklarację Parlamentu Europejskiego z czerwca 2012 roku, w której państwa członkowskie 

nawołują do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie 

Nagłego Zatrzymania Krążenia. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa 

udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane NZK. 

Punktem kulminacyjnym akcji był dzień 16 października, kiedy akcja objęła młodzież 
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wszystkich krajów w Europie, jak również członków Parlamentu Europejskiego, którzy uczyli 

się udzielania pierwszej pomocy. 

Włączając się w akcję prezentowaliśmy Europie efekty naszego Programu Edukacyjnego 

"Ratujemy i Uczymy Ratować". Zaprosiliśmy zatem wszystkie chętne osoby mające dostęp do 

fantoma, do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo–oddechowej 

prowadzonej przez jak największą ilość osób na jak największej ilości fantomów. Całe 

wydarzenie odbyło się 16 października 2013 roku, trwało pół godziny i w tym czasie na 

terenie całego kraju wzięło w nim udział aż 83 111 osób z 1132 instytucji. Znamienitą 

większość z nich stanowiły szkoły objęte Programem „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

4. Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony w 2000 roku z 

inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, w 2013 roku, 13 września 

zorganizowaliśmy happening polegający na ustawieniu w sześciu miastach (Kraków, Rzeszów, 

Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk) stanowisk, na których każdy przechodzień mógł 

nauczyć się pierwszej pomocy. Instruktaż dotyczący pierwszej pomocy prowadziły dzieci, 

które zostały w swoich szkołach objęte naszym Programem Ratujemy i Uczymy Ratować. 

Wydarzenie było realizowane przy współpracy z Regionalnymi Centrami Wolontariatu, które 

zapewniły niezbędną infrastrukturę oraz wsparcie w sprawach formalnych. Dzięki temu 

koszty całego przedsięwzięcia były niemalże zerowe. Przy okazji nawiązano także współpracę 

z firmą PKP Intercity, której przedstawiciele zadeklarowali pomoc przy tego typu 

przedsięwzięciach w kolejnych latach polegającą na udostępnieniu miejsca na terenie 

dworców kolejowych należących do PKP Intercity i podmiotów z nią współpracujących. 

5. Fanpage Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” na portalu Facebook. 

Sukcesywnie zamieszczane są na nim informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z 

realizacją Programu. Są to m.in. zdjęcia ze szkoleń i eventów promocyjnych, informacje nt. 

nowych podręczników, itp. Informacja o fanpage’u Programu została dodana do szkoleń dla 

nauczycieli, oraz do wydarzeń promocyjnych. Między innymi te czynniki zaowocowały 

wzrostem ilości subskrybentów (tzw. „Like It!”) z 372 do 1385 w okresie od 01.02.2013 – 

31.01.2014. 

http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/szkoly
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6. Strony informacyjne Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” zostały 

uaktualnione i przekonstruowane. Jedną z najważniejszych zmian było zamieszczenie na 

stronach wyszukiwarki szkół objętych Programem. Każdy odwiedzający stronę może 

sprawdzić które ze szkół w danym regionie / mieście zostały objęte Programem Edukacyjnym 

„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Kolejną istotną zmianą było zamieszczenie informacji 

dotyczących akcji „Cała Polska Uczy Ratować”, umożliwiającej szkołom aktywizację lokalnych 

środowisk pozaszkolnych (np.: rodziców). Także w tym celu został stworzony program 

patronatów o które mogą ubiegać się nie tylko szkoły, lecz wszelkie organizacje organizujące 

wydarzenia mające na celu popularyzację wiedzy dotyczącej ratowania życia. 

7. Styczeń 2013 – Finał Finał – przygotowanie wejść antenowych dotyczących pierwszej pomocy, 

współpraca z nauczycielami i dziećmi z objętych programem szkół, które prezentowały swoje 

umiejętności w studiu telewizyjnym 

8. Sierpień 2013 – Festiwal Przystanek Woodstock -  wystawiono namiot Ratujemy i Uczymy 

Ratować, w którym Instruktorzy przeprowadzali szkolenia dla wszystkich chętnych osób 

odwiedzających Przystanek Woodstock. Rozpowszechniano tematykę pierwszej pomocy oraz 

założenia programu „Ratujemy Uczymy Ratować”. 
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Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

  

 Wprowadzenie obowiązku nauczania podstawowych czynności ratujących życie w podstawie 

programowej nauczania ogólnego jest zwieńczeniem realizacji Programu RUR. Od 2012 roku 

prowadzimy w tej kwestii rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Proponowane zapisy do 

podstawy programowej zostały przygotowane, zaopiniowane przez zespół parlamentarny ds. 

ratownictwa i transportu sanitarnego pod przewodnictwem Piotra van der Coghena, Ministra 

Zdrowia, prof.Janusza Andresa z Polskiej Rady Resuscytacji. Gotowy materiał przekazany został do 

dyspozycji Minister Edukacji Narodowej. 23 maja odbyło się spotkanie z Panią Minister Krystyną 

Szumilas na którym przekazaliśmy ostateczny kształt zapisów podstawy programowej. W ramach 

spotkania ustalone zostało, że przy powoływaniu zespołu opracowującego podstawę programową 

zostanie uwzględniona propozycja Fundacji. Wprowadzanie zmian w podstawie programowej 

odbywa się co kilka lat – powołanie zespołu zostało zapowiedziane na pierwszy kwartał 2014 roku. W 

ramach współpracy z Ministerstwem zatwierdzony został wpis na świadectwie określający, że uczeń 

wziął udział w programie Ratujemy i Uczymy Ratować w sekcji „Szczególne osiągnięcia”. Na tą 

okoliczność Fundacja przygotowała hologramy do wklejenia obok wpisu. Minister Edukacji 

Narodowej skierowała pismo do kuratorów w celu poinformowania wszystkich szkół o dokonywaniu 

powyższego wpisu na świadectwie. 

Pozostając we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Fundacja co roku jest koalicjantem w 

inicjatywach ministerialnych na rzecz bezpieczeństwa: Rok szkolny 2012/2013 – koalicja „rok 

bezpiecznej szkoły”, rok szkolny 2013/2014 – koalicja „rok szkoły w ruchu”. 

Za współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej odpowiada z ramienia działu Anna Zawiślak. 

 

Jednostka współpracująca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – Medyczny Patrol. 

 

Działania związane z zabezpieczeniem medycznym Festiwalu Przystanek Woodstock 

wymagają uformowania podmiotu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonywać 

świadczenia medyczne. W lutym 2013 roku poczyniliśmy starania w celu zarejestrowania Fundacji 

jako jednostki współpracującej z systemem. Status jednostki pozwala nam na realizację zabezpieczeń 

medycznym zgodnie z obowiązującym prawem. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 

2013 roku Fundacja WOŚP została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem.  Za 

prowadzenie jednostki odpowiada Anna Zawiślak. 
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Status jednostki pozwala na: 

 Nawiązanie współpracy z wolontariuszami – personelem medycznym – którzy 

udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach zabezpieczenia medycznego, 

 Realizowanie zamówień niezbędnych leków i środków medycznych do 

zabezpieczenia medycznego w hurtowniach farmaceutycznych. 

 Ochronę ubezpieczeniową Fundacji w przedmiotowym zakresie – czynności 

medyczne. 

W ramach działania jednostki w 2013 roku przeprowadzone zostały następujące działania: 

 Opracowanie analizy potrzeb zdrowotnych uczestników Festiwalu Przystanek Woodstock 

(pełna analiza statystyczna dokumentacji medycznej z roku 2012) 

 Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia medycznego Festiwalu Przystanek 

Woodstock: Plan zabezpieczenia medycznego, Schematy działania zespołów medycznych, 

Procedury dysponowania dla centrum dowodzenia medycznego patrolu, Zapotrzebowanie na 

sprzęt, leki i środki medyczne (na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych oraz zużycia 

środków w roku poprzednim). 

 Realizacja zamówień w hurtowniach farmaceutycznych (wraz z uzyskaniem właściwych 

pozwoleń w inspektoracie farmaceutycznym). 

 Pozyskanie nieodpłatnie ambulansów niezbędnych do zabezpieczenia medycznego 

Przystanku Woodstock. 

 Przeprowadzenie naboru do jednostki – personel medyczny. Przyjęto: 10 lekarzy, 124 

ratowników medycznych, 6 pielęgniarek, 3 położne oraz 57 ratowników kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. Prowadzenie dokumentacji osobowej wolontariuszy współpracujących z 

jednostką. 

 Opracowanie aplikacji do prowadzenia dokumentacji zbiorczej na potrzeby Festiwalu. 

 Realizacja warsztatów szkoleniowych dla personelu medycznego zabezpieczającego Festiwal 

w celu wdrożenia schematów i procedur obowiązujących w ramach zabezpieczenia 

medycznego. 

 Realizacja zabezpieczenia medycznego Festiwalu Przystanek Woodstock 2013. Zrealizowano 

4059 interwencji medycznych. Spośród ponad 4 tysięcy interwencji większość osób została 

zaopatrzona na miejscu, ze względu na udostępnienie dość szerokiego zakresu świadczeń 

medycznych. Jedynie 47 osób zostało przewiezionych do szpitali zewnętrznych (Kostrzyn, 
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Gorzów). W pierwszej kolejności pacjenci zaopatrywani byli przez zespoły terenowe. Do 350 

pacjentów konieczny był wyjazd kłada z przyczepą. W szpitalu polowym medyczny patrol 

udzielił świadczeń medycznych 1124 osobom. 

 Wsparcie interwencyjne – sierpień 2013 – 3 zespoły Medycznego Patrolu podjęły pomoc w 

sytuacji kryzysowej w południowo-wschodnich Niemczech – powódź. 

 Kategoryzacja danych do analizy dokumentacji medycznej Festiwalu niezbędnej do 

opracowania planu zabezpieczenia medycznego Festiwalu w kolejnych latach. 

 Ewidencja magazynu jednostki – sprzęt medyczny. 

 Aktualizacja danych w rejestrze Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem 

dyspozytorów medycznych. 

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w marcu 2013 roku zaangażowała się w 

projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego.  Decyzja o podjęciu tych działań 

była sprowokowana tragicznymi zdarzeniami doprowadzającymi do śmierci osób potrzebujących 

pomocy – w tym dzieci, o których opiekę medyczną Fundacja WOŚP w szczególności się troszczy.  W 

porozumieniu z Ministrem Zdrowia powołana została grupa robocza, w której skład wchodzili 

przedstawiciele Ministerstwa oraz Fundacji. Z ramienia Fundacji za projekt odpowiada Anna Zawiślak. 

Intensywna praca, spotkania, dyskusje przyniosły efekt w postaci dokumentu: „Projekt 

inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem 

dyspozytorów medycznych”, który został złożony na ręce Ministra Zdrowia w pierwszej połowie 

maja 2013 roku. Przedstawiony projekt zawierał propozycję zmian w sposobie zbierania wywiadu 

medycznego przez dyspozytorów, którzy mieliby korzystać z narzędzia wspomagającego decyzję w 

postaci algorytmów wywiadu dyspozytorskiego. Wdrożenie takiego narzędzia zwiększa 

bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa (minimalizując potencjalne błędy w dysponowaniu), a 

także wspiera dyspozytora medycznego w jakże trudnej codziennej pracy.   

Realizacja projektu wymagała działania w kilku obszarach. Pierwszy z nich dotyczył 

umocowania nowych procedur w obowiązujących przepisach prawnych – czyli zmiany w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego  wydanym na podstawie art.27 ust.5 ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt zmian w rozporządzeniu 
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został przedłożony, ścieżka legislacyjna projektu zakończyła się 10 stycznia 2014 roku (podpis 

Ministra Zdrowia). 

Przygotowanie algorytmów wywiadu stanowiło drugi aspekt realizacji projektu. 

Przygotowanie podręcznika zawierającego rzetelnie przygotowane przez zespół specjalistów pytania i 

rekomendacje dla dyspozytorów. Dla praktycznego zastosowania ważne było to, aby jednocześnie 

przygotować oprogramowanie komputerowe zawierające procedury. Fundacja WOŚP podjęła 

współpracę w tym zakresie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, które ma największe 

doświadczenie zarówno w szkoleniu,  jak i przygotowywaniu procedur postępowania dla 

dyspozytorów medycznych. 

Trzecim obszarem, wynikającym z wcześniejszych elementów, jest wdrożenie – ujęte w 

projekcie jako program szkoleniowy. Ma on pozwolić na wprowadzenie w życie wypracowanych 

zasad postępowania na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich w kraju w stosunkowo krótkim 

czasie. 

Spotykaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszeń, zrzeszeń, instytucji związanych z 

ratownictwem medycznym i cierpliwie omawialiśmy tematykę ujętą w projekcie oraz intencje 

związane z jego wdrożeniem. Swoje uwagi i wnioski przedstawili również konsultant krajowy w 

dziedzinie medycyny ratunkowej – prof. Jerzy Ładny oraz przedstawiciele towarzystw naukowych 

(m.in. prof. Juliusz Jakubaszko z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej). W proponowanych 

zapisach w rozporządzeniu oraz w treści algorytmów przedstawione uwagi zostały uwzględnione. We 

wrześniu ten etap został zakończony – wszystkie zainteresowane osoby miały sposobność 

przedstawić swoje uwagi i propozycje. 

Jesienią przygotowana została makieta książki, zawierająca algorytmy wywiadu 

dyspozytorskiego. Materiały potrzebne do stosowania procedur zostały przygotowane dla wszystkich 

dysponentów, którzy wyrazili chęć skorzystania z proponowanych algorytmów. W grudniu chęć 

skorzystania z opracowanych procedur zadeklarowało 98 dysponentów (spośród 136 

funkcjonujących w Polsce). 

W ramach dalszych działań (2014) przygotowywana jest konferencja wdrożeniowa na której 

dysponenci otrzymają materiały zawierające procedury. 

 

W opracowaniu projektu (marzec, kwiecień) dodatkowo brały udział dwie osoby na podstawie 

umowy zlecenia. Od marca do maja przeprowadziliśmy 34 spotkania z przedstawicielami środowiska 

dyspozytorów medycznych, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków itp. Przedstawiciele środowiska 
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wskazali najbardziej doświadczony podmiot w tym temacie – wydawnictwo Medycyna Praktyczna 

(programy szkoleń dla dyspozytorów medycznych oraz procedury wywiadu opracowują już od 13 lat). 

Fundacja WOŚP podjęła współpracę z gronem eksperckim z tego właśnie wydawnictwa. Opracowanie 

algorytmów zostało zakończone w czerwcu 2013 roku. Następnie materiał został przekazany do 

konsultacji – towarzystwom naukowym, konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny 

ratunkowej. Ostatecznie po uwzględnieniu sugestii konsultantów  materiał został zweryfikowany i był 

gotowy we wrześniu 2013 roku. Przygotowana została makieta książki, a jednocześnie rozpoczęły się 

prace nad oprogramowaniem komputerowym potrzebnym do obsługi wezwań. Dalsze działania są 

uwarunkowane zakończeniem ścieżki legislacyjnej rozporządzenia w sprawie ramowych procedur 

przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora 

medycznego. Po podpisaniu przez Ministra Zdrowia przygotowujemy materiały potrzebne 

dysponentem (druk całego nakładu książek, oprogramowanie) i organizujemy konferencję 

wdrożeniową procedur dla dyspozytorów medycznych. 

 

3. Pokojowy Patrol 

W 2013 zorganizowano 13 szkoleń I stopnia dla kandydatów do Pokojowego Patrolu.  

W sumie szkolenia ukończyło 440 nowych Patrolowców. Na obecną chwilę na kolejne terminy 

szkoleń I stopnia w 2014 roku czeka około 310 kandydatów, zarejestrowanych w bazie Pokojowego 

Patrolu. 

 

W 2013 roku zorganizowano jedno szkolenie II stopnia, dla kandydatów na Liderów  

i Instruktorów Pokojowego Patrolu, na którym zostali wybrani nasi nowi Instruktorzy i Liderzy. 

 

Aktywność wolontariuszy Pokojowego Patrolu była widoczna przez cały rok. Pokojowy Patrol w 2013 

roku brał udział w zabezpieczeniu następujących wydarzeń: 

 

1. 21. Finał WOŚP w Warszawie 

2. Bieg na szczyt "Rondo 1" 2013 w Warszawie 

3. 8. Półmaraton Warszawski 

4. Maraton „Dbam o zdrowie” w Łodzi 

5. Konferencja "Now Go Online - edycja 1" 

6. Bieg ZOO 2013 w Warszawie 
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7. Festiwal "Mimo Wszystko" w Krakowie 

8. Bieg Ursynowa w Warszawie 

9. 19. Przystanek Woodstock 2013 

10. "Beko Ełk Triathlon" 2013  

11. "Herbalife Triathlon Gdynia" 2013 

12. Bieg "Chudy Wawrzyniec" w Beskidzie Żywieckim 

13. "Beskidy Ultra Trail" 

14. 35. Maraton Warszawski 2013 

15. "Bieg Europejski" w Olsztynie 

16. Konferencja "Now Go Online - edycja 2" 

17. Bieg Mikołajkowy w Warszawie 

18. Akcja "Historia Misia” 

 

Pokojowy Patrol podczas ww. wydarzeń działał w roli służby informacyjnej oraz udzielał pierwszej 

pomocy, jeśli zaszła taka konieczność. Podczas zabezpieczenia tych imprez Patrolowcy 

współpracowali z takimi służbami, jak: Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, 

Pogotowie Ratunkowe oraz GOPR.  

 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Patrolowcami za pomocą comiesięcznych e-maili  

z nowinkami z Fundacji, dzięki codziennym newsom na ich portalu społecznościowym oraz 

wysyłanym tradycyjnym listom. 

 

VI. Dział Informatyczny i Public Relations  

Sprawozdanie z działalności Sekcji Informatycznej oraz Sekcji Public Relations Fundacji Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy za rok 2013 

Działalność sekcji Public Relations i Rzecznika Prasowego 

Rok 2013 w komunikacji Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy koncentrował się na 

kluczowych wydarzeniach związanych najważniejszymi projektami realizowanymi WOŚP. W styczniu 

odbył się 21. Finał, po raz pierwszy poświęcony częściowo geriatrii, a więc tematycznie Orkiestra 

wyszła poza obszar opieki zdrowotnej najmłodszych pacjentów. Z kolei latem odbył się 19. Przystanek 

Woodstock, festiwal, który ta edycją ugruntował swoją pozycję jako jednego z największych, ale także 

najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzycznych w Europie.  
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Zakres komunikacji oraz pracy rzecznika prasowego uzupełniły dodatkowo tematy związane z 

prowadzeniem programów medycznych, programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, z 

prowadzonymi w trakcie roku zakupami sprzętu medycznego (w tym z realizacją programu wsparcia 

geriatrii), organizowaną w końcu roku akcją „Historia Misia – nie bij mnie, kochaj mnie”, czy 

generalnie – z próbą uwidocznienia szeroko pojętej opinii publicznej efektów działań WOŚP. Na 

każdym etapie postawiliśmy sobie za cel aktywizowania niezależnych, ale sprzyjających Orkiestrze 

źródeł informacji, takich jak lokalne sztaby WOŚP, współpracujące z Orkiestrą szpitale, partnerzy i 

patroni organizowanych przez Fundację przedsięwzięć, czy współdziałające zbieżnie z Orkiestrą 

środowiska społeczne i organizacje pozarządowe. Uznaliśmy to za doskonały sposób zwiększenia 

zasięgu komunikacji WOŚP przy optymalizacji kosztów i uznaniu istniejących możliwości 

organizacyjnych.  

Rok 2013 był także czasem, w którym przyszło nam się zmierzyć z kilkoma kryzysami zagrażającymi 

wizerunkowi Fundacji. Przede wszystkim mam tu na myśli pierwszą próbę przeprowadzenia akcji 

dyskredytującej działalność Fundacji przez kilka ośrodków medialnych i grup społecznych w 

pierwszych tygodniach roku. W tych kategoriach mieszczą się także wystąpienia Prezesa Zarządu 

WOŚP w sprawie zasad funkcjonowania systemu ratownictwa w Polsce, w sprawie pracy Ministra 

Zdrowia czy w sprawie oceny pracy Rzecznika Praw Dziecka. Za każdym razem wydarzenia te 

intensyfikowały prace w całym zakresie komunikacji WOŚP, oznaczały bowiem włączenie się Fundacji 

w dyskusję na ważne społecznie i poruszające, dla wielu emocjonujące tematy, co dawało możliwość 

osiągnięcia dodatkowych celów wizerunkowych i społecznych. 

Efektem wszystkiego, o czym powyżej napisałem, był liczony w skali roku znaczący wzrost ilości 

publikacji prasowych poświęconych Fundacji WOŚP – ukazało się ich 9 802. W ramach dodatkowo 

prowadzonego (w określonych czasowo ramach) monitoringu telewizji odnotowaliśmy 2 064 

publikacje poświęcone WOŚP. Dało to nam możliwość dość szczegółowej analizy odbioru 

społecznego działalności WOŚP i podejmowania działań mających na celu wzmocnienie pozycji marki 

i pozytywnego postrzegania wizerunku.  

W trakcie roku utrzymywaliśmy bliskie relacje z kluczowymi partnerami medialnymi WOŚP (Polskie 

Radio, Telewizja Polska, TVN, Interia.pl, Antyradio, Metro), wykorzystując ich zasoby do realizowania 

celów wizerunkowych. W trakcie roku przeprowadziliśmy 10 konferencji prasowych, opublikowaliśmy 

ponad 300 komunikatów prasowych, prowadziliśmy także kampanie SMS-owe wykorzystując nową 

platformę SMS Serwer. W końcu roku rozpoczęliśmy regularną publikację cotygodniowego biuletynu 

będącego podsumowaniem wszystkich ważnych informacji związanych z działalnością WOŚP. W 
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dalszym ciągu pracowaliśmy także nad rozwojem platformy do obsługi przekazu medialnego 

media.wosp.org.pl.  

Komunikacja w Internecie 

Proces komunikacji Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest prowadzony w sposób spójny 

i skoordynowany, więc główne cele realizowane w przekazie internetowym skoncentrowane były na 

tych samych tematycznie zakresach i zbieżne były z pracą sekcji PR i Rzecznika Prasowego. W tym 

przypadku jednak każda publikowana informacja dostosowana musiała być do konkretnego, 

bezpośredniego odbiorcy, a efekty i cele realizowane były z zastosowaniem wielu nowoczesnych 

narzędzi, których mnogość i tempo rozwoju wpływał na ogromną dynamikę internetowego przekazu.  

Podstawowym i najaktywniejszych narzędziem komunikacji w Internecie w roku 2013 była strona 

internetowa Fundacji www.wosp.org.pl (tylko w okresie Finału odnotowaliśmy na niej ponad milion 

odsłon), ale także profil Fundacji WOŚP na portalu społecznościowym Facebook. Na obu znalazły się 

na wszystkie kluczowe informacje dotyczące rocznej działalności Fundacji, a także wiele dodatkowych 

możliwości związanych z obsługą najważniejszych wydarzeń – 21. Finału WOŚP oraz 19. Przystanku 

Woodstock.  

Na co dzień komunikujemy się z fanami WOŚP i Przystanku Woodstock na portalach: 

1) Facebook 

• WOŚP 

• Przystanek Woodstock 

• Pokojowy Patrol 

• Ratujemy i Uczymy Ratować 

• Radio Woodstock 

• Now! Go Online   

2) Google+ 

• WOŚP 

• Przystanek Woodstock 

3)  Twitter 

• WOŚP 

• Przystanek Woodstock 

4) Youtube 

 

 

http://www.wosp.org.pl/
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5) Pinterest 

• WOŚP 

• Przystanek Woodstock 

• Pokojowy Patrol  

6) NK.pl 

7) Instagram  

8) forum.wosp.org.pl 

9) Myspace 

10) GG 

11) Siepomaga.pl 

We wszystkich tych kanałach prowadziliśmy aktywną działalność informacyjną w ciągu całego roku, 

skupiając uwagę użytkowników serwisów na najbardziej kluczowych aspektach pracy WOŚP.  

Ważnym elementem działań komunikacyjnych skierowanych do użytkowników smartfonów było 

wdrożenie okolicznościowych aplikacji mobilnych poświęconych 21. Finałowi WOŚP oraz 19. 

Przystankowi Woodstock.  Aplikacje skonstruowane były w taki sposób, by z jednej strony 

zaangażować użytkowników w interakcję wokół przedsięwzięć Fundacji (elementy grywalizacji, 

narzędzia do przypominania o wybranych przez użytkownikach zdarzeniach itp.), a także by były 

kolejną płaszczyzną do działalności informacyjnej, do przybliżania użytkownikom działalności WOŚP i 

jej efektów.  

W ciągu roku 2013 prowadziliśmy intensywną współpracę z blogerami, angażując ich do pełnienia roli 

ambasadorów marki (akcja „Zostań internetowym ambasadorem WOŚP” przy Finale WOŚP). 

Staraliśmy się także animować i koordynować współpracę z naszymi partnerami i patronami, 

wpływając na to, by ich aktywność w przekazie internetowym uzupełniała oraz wspomagała działania 

WOŚP.  

W roku 2013 zwiększaliśmy także komercyjne działania wizerunkowe prowadzone za pośrednictwem 

internetu. Wykorzystywaliśmy tutaj barterową współpracę z naszymi stałymi partnerami w 

internecie, takimi jak marki Google, Interia, czy NK. Przystanek Woodstock po raz pierwszy stał się 

przedmiotem zakrojonej na szerszą skalę kampanii promocyjnej w mediach internetowych, 

prowadzonej przez agencję Mediacom – jedną z najbardziej uznanych agencji reklamowych w Polsce. 

Kampania przyniosła efekt w postaci szerokiej popularyzacji nowego serwisu internetowego 

poświęconego stricte Przystankowi Woodstock – www.woodstockfestival.pl. Serwis ten to także 

nowy projekt, który miał na celu podkreślenie odrębności marki Przystanek Woodstock w przestrzeni 

http://www.woodstockfestival.pl/
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internetowej. Został on przygotowany jako odpowiedź na potrzeby uczestników festiwalu, 

sugerujących stworzenie miejsca, gdzie można zapoznać się z zagregowanymi informacji dotyczącymi 

tylko i wyłącznie imprezy.  

Ważną częścią działalności związanej z komunikacją w internecie był aktywny monitoring przekazu 

związanego z WOŚP, nie tylko publikowanego w portalach horyzontalnych, ale także w sieciach 

społecznościowych i ba wielu blogach. W tym zakresie współpracowaliśmy ze stałymi partnerami – 

firmami Brand24 i Sentione. Warto odnotować w tym miejscu sukces akcji „Zostań Internetowym 

Ambasadorem Orkiestry” oraz „O Przystanku” – w efekcie tej drugiej udało nam się wyłonić i 

nagrodzić najbardziej aktywnych w odniesieniu do Przystanku Woodstock internautów.  

W roku 2013 zorganizowaliśmy dwie konferencje Now! Go Online,  na które zaprosiliśmy 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarówno tych największych, medialnych, jak i niewielkich, 

działających lokalnie, na konferencję o możliwościach działań NGO w sieci. Zaprosiliśmy też 

blogerów, właścicieli firm i usług internetowych, startupowców zainteresowanych współpracą z 

organizacjami pozarządowymi. Wstęp na obie konferencje był bezpłatny.  

Zostaliśmy też zaproszeni na kilkanaście różnych konferencji i spotkań poświęconych nowym 

technologiom i działaniom organizacji pozarządowych.  

Zorganizowaliśmy dwa szkolenia dla wolontariuszy Pokojowego Patrolu współpracujących z naszym 

działem. W czasie szkoleń podnosiliśmy ich kwalifikacje i umiejętności potrzebne do lepszej 

komunikacji naszych działań. 

Działalności Sekcji Informatycznej 

W ciągu roku 2013 zmieniana była lokalizacja znacznej części stanowisk pracy Fundacji. W styczniu na 

jeden dzień większość stanowisk pracy i redakcja strony internetowej przeniosła się do studia 

telewizyjnego TVP w Warszawie. W tym roku, po raz drugi licytacja najbardziej hojnych darczyńców 

została zrealizowana przez konglomerat firm ATM-SI (dziś Atende), Airtel i HP, współpraca jak 

poprzednio była bardzo owocna, a całość przedsięwzięcia skuteczna i bezpieczna.  

Latem Biuro WOŚP przeniosło się do Kostrzyna nad Odrą, gdzie organizowany był kolejny Przystanek 

Woodstock. W obu przypadkach obsługa teleinformatyczna tych operacji przebiegła pomyślnie, a 

dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu routera Fortinet obsługującego siedzibę WOŚP lokalizacje 

zewnętrzne mogły bezpiecznie pracować w oparciu o serwery plików i danych mieszczące się w 

Warszawie. 

W siedzibie Fundacji została zwiększona przepustowość światłowodowego łącza internetowego z 10 

Mbps do 20 Mbps. Dokonaliśmy także optymalizacji wykorzystania sieci telefonów funkcjonujących w 
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technologii VOIP. Do tej pory połączenia obsługiwała własna centrala cyfrowa, która w momentach 

nasilenia ilości rozmów okazywała się mało wydajna. W roku 2013, przy okazji zwiększania 

przepustowości łącza, udało się wynegocjować przejęcie obsługi centrali przez partnera, firmę 

Televoice, dzięki czemu kolejne nasilenie obciążenia łącz telefonicznych w okresie kolejnego Finału 

przebiegło bez zakłóceń.   

W 2013 roku został wdrożony do działania zakupiony sprzęt sieciowy firmy Fortinet. Urządzenia UTM 

FortiGate 100D zostały zainstalowane w serwerowni w siedzibie Fundacji, oraz w wykorzystywanej 

przez Fundację kolokacji w centrum danych ATM. Pozwoliło to w sposób jeszcze bardziej wydajny i 

bezpieczny połączyć obie lokalizacje, optymalizując proces przekazu informacji. W siedzibie Fundacji 

dodatkowo zostały zainstalowane dużo wydajniejsze i bezpieczniejsze urządzanie do obsługi sieci 

WiFi - FortiAP 200B. 

W minionym roku również wdrożona została nowa polityka bezpieczeństwa, opracowana we 

współpracy z firmą Ensi. Jej realizację koordynuje Wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji. 

W minionym roku został nakreślony program modernizacji komputerów osobistych pracowników 

Biura Fundacji, które traktowane są jako najbardziej podstawowe narzędzie niezbędne do 

wykonywania obowiązków. Komputery nabywane przez Fundację to wysokiej jakości laptopy z 3-

letnią gwarancją NBD. Podobny czas trwa również amortyzacja tego sprzętu. Plan zakłada wymianę 

komputerów w systemie 3-4 letnim, co pozwoli utrzymanie dostosowanego do współczesnych 

potrzeb, sprawnego i bezpiecznego wyposażenia stanowisk pracy. 

 

VII. Dział Marketingu i Reklamy   

W roku 2013 Dział Marketingu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotował, 

zrealizował bądź nadzorował następujące projekty: 

 

13.01.2013 r. odbył się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Temat Finału: „Dla 

ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.  

Zadania działu marketingu polegały na zaproszeniu sponsorów i partnerów Fundacji, dopilnowaniu 

ich obecności oraz zaaranżowaniu wejścia na wizję podczas transmisji TV. Na wiele tygodni przed 

finałem podjęte zostały działania marketingowe o szerokim zasięgu: kampania outdoorowa, 

konferencja przedfinałowa, spoty telewizyjne, liczne wizyty ekip telewizyjnych w siedzibie Fundacji 

jak również liczne wywiady udzielone przez Prezesa Zarządu – Jerzego Owsiaka. 
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Głównym sponsorem Finału po raz kolejny były firmy Play i Bank Pekao SA. Jak co roku wspomogły 

nas inne Firmy, wieloletni partnerzy, którzy świadcząc nieodpłatnie różnego rodzaju usługi na rzecz 

Fundacji przyczynili się do kolejnego sukcesu Finału. Firmy współpracujące to m.in: UPS, Stora Enso, 

Mennica Polska, Mennica Metale Szlachetne, Poczta Polska, Jet Line, Megaformat, Toi Toi, Armex, 

Goldregen, Eniro, Sport Evolution, T-Mobile, Plus, Orange, Stroer, Pałac Kultury i Nauki, Biura i 

Urzędy m. st. Warszawy, Allegro, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. 

Dział marketingu podjął ścisłą współpracę z innymi działami i osobami czuwającymi nad sprawnym 

przebiegiem i organizacją Finału.    

Styczeń był miesiącem intensywnych spotkań ze sponsorami Finału , którym dziękowaliśmy za 

kolejny rok wspólnego grania, za zaangażowanie i pomoc finansową. W miesiącu Styczniu po Finale, 

a także w Lutym dział obsługi sztabów intensywnie zajmował się rozliczaniem zbiórki publicznej i 

wprowadzaniem nowego systemu rozliczania sztabów. 

Już w Lutym rozpoczęły się pierwsze spotkania dotyczące Festiwalu Przystanek Woodstock. Punktem 

bardzo istotnym dla organizacji największego Festiwalu muzycznego w Europie są negocjacje ze 

sponsorami, aby impreza każdego roku mogła być coraz bardziej atrakcyjna. 

Początek Lutego to czas kiedy ruszyły przygotowania do kampanii informacyjnej 1%. Kampania 1% w 

tym roku była znacznie okrojona, pojawiły się jedynie publikacje  

w materiałach drukowanych. 

Druk ulotek zachęcających do wpłaty 1% podatku na wsparcie Fundacji – nadzór nad produkcją, 

przygotowaniem projektu graficznego. 

07.03.2013 r. miało miejsce rozliczenie zbiórki publicznej 21. Finału. Dział Marketingu i Reklamy 

uczestniczył w organizacji akcji, która miała formę happeningu i konferencji prasowej. 

30.03.2013 r. po raz kolejny byliśmy obecni na Półmaratonie Warszawskim, 

w ramach współpracy z Fundacją Maraton Warszawski polegającej na wymianie doświadczeń i 

wzajemnej pomocy przy organizowaniu Półmaratonu Warszawskiego  

i kolejnej edycji Biegu „Policz się z cukrzycą”.  

Koniec Marca i Kwiecień to moment kiedy przygotowania do Przystanku Woodstock nabierały 

tempa. Dział Marketingu odbywał spotkania dotyczące przygotowania sceny, nagłośnienia, 

oświetlenia, backline, ogródka piwnego, agregatów prądotwórczych, namiotów użytkowych, 

kontenerów, toalet,, ogrodzeń, ochrony, radiotelefonów i zabezpieczenia medycznego, a także 

uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń na przeprowadzenie imprezy. Miały miejsce rozmowy ze 

sponsorami i prowadzone były rozmowy podsumowujące Finał. 
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Miesiąc Maj to czas kiedy liczne wyjazdy do Kostrzyna w związku ze zbliżającym się  

Przystankiem Woodstock owocują kolejnymi deklaracjami lokalnych władz i instytucji dotyczącymi 

wsparcia i pomocy przy organizacji Festiwalu. Dogadywanie szczegółów organizacyjnych płatnego 

pola namiotowego TOI CAMP, dopinanie wielu spraw. 

Sponsorzy przysyłają informacje dotyczące pomysłów na obecność na tegorocznym Przystanku 

Woodstock. Allegro prezentując kolejną odsłonę akcji Allegro Gra Eko, aktywizuje również nas i 

wspólnie staramy się zorganizować znakomite przedstawienie i wspaniałą zabawę.  Nasz partner 

podjął również udaną próbę pobicia rekordu Guinnessa w gromadzeniu pozytywnej Energii. Po raz 

pierwszy na tak dużą skalę przygotowywana jest zbiórka i segregacja odpadów. 

W Czerwcu w ramach przygotowań do Przystanku Woodstock ruszyła organizacja kampanii 

billboardowej. Zaczęliśmy działania od druku plakatów, które docelowo na początku lipca zawisły na 

terenie całej Polski informując o tym największym Festiwalu muzycznym w Polsce – Przystanku 

Woodstock. 

Miesiąc Czerwiec to także czas składanie dokumentów i wniosków dotyczących pozwolenia na 

imprezę masową i wszelkich innych niezbędnych zezwoleń. 

Koniec Czerwca i cały Lipiec to bardzo zintensyfikowane działania związane  

z organizacją Przystanku Woodstock, dopracowywanie wszystkich szczegółów, ostatnie rezerwacje 

hoteli dla ekip pracujących przy organizacji Przystanku oraz muzyków. Rozpoczęła się budowa sceny, 

stawianie namiotów, grodzenie terenu, budowa wszelkiej infrastruktury niezbędnej dla 

prawidłowego i bezpiecznego przebiegu Festiwalu.  Stała kontrola wszelkich działań w Kostrzynie nad 

Odrą. 

Koniec Lipca i początek Sierpnia, 19. Przystanek Woodstock. Dział Marketingu odpowiedzialny był za 

budowę całej infrastruktury. Miał za zadanie przypilnować wszelkich ustaleń dokonanych ze 

sponsorami Festiwalu. Dopilnować zapisów umowy określających branding terenu Festiwalu, 

wzgórza ASP oraz wszystkich innych zobowiązań zapisanych w umowach. Po Festiwalu dział 

Marketingu miał za zadanie przywrócić teren do  

27 - 28.09.2013 r. w Warszawie odbył się 35. Maraton Warszawski. Jak co roku przy organizacji tego 

biegu nie mogło zabraknąć Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Byliśmy tam z Pokojowym 

Patrolem i z namiotem Ratujemy i Uczymy Ratować.  

 

http://www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol
http://www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol
http://www.wosp.org.pl/uczymyratowac
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Koniec Września to czas kiedy zaczynamy intensywną pracę nad kolejnym Finałem WOŚP. Zaczynają 

powstawać projekty: ankiet, puszek, podziękowań. Rozmawiamy  

ze sponsorami, negocjujemy warunki współpracy i umów. To również pora  

na zastanowienie się nad kampania outdorową, jej formą  i zasięgiem.  

W Październiku po raz drugi rusza elektroniczna rejestracja sztabów, pracę rozpoczynają Krasnale. 

Miesiąc Grudzień to zintensyfikowane przygotowania do 22. Finału WOŚP (złote serduszka, karta 

telefoniczna, druk certyfikatów, zaświadczeń, wejściówek do studia, billboardów, ulotek finałowych). 

Z początkiem Grudnia ruszają zapisy do 8. Biegu „Policz się z cukrzycą”. 

W połowie Grudnia w całej Polsce zawisły nasze finałowe billboardy. Ruszyła kampania billboardowa 

22. Finału WOŚP. Początek Grudnia to czas składania wniosków o opinię dotyczącej organizacji 

koncertu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Dział Marketingu negocjuje warunki wynajmu 

terenu przy PKiN, wnioskowanie o zniżkę, zgodę na wywieszenie banneru na fasadzie PKiN. 

Współpraca z Biurami Urzędu Miasta St. Warszawy.  

Dział Marketingu i Reklamy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poza wymienionymi 

powyżej punktami realizował na bieżąco założone cele promocyjne  

i marketingowe Fundacji. Brał udział w przygotowaniach koncertu Finałowego, który odbył się pod 

Pałacem Kultury i Nauki a także koordynował prace związane z organizacja biegu Policz się z 

Cukrzycą.  

 

 

Sporządzono Warszawa, dnia 20.05.2014 roku 

 

Prezes Zarządu – Jerzy Owsiak 

 

……………………………………………………….. 

Z-ca  Prezesa Zarządu – Piotr Burczyński  

 

……………………………………………………….. 

 

Członek Zarządu – Lidia Niedźwiedzka Owsiak 

 

…………………………………………………………  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WOŚP 

ZA ROK 2013 

- opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym  

w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. 

 

 

 

1) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Ul. Dominikańska 19c  

02-738 Warszawa 

 

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 25 lipca 2001 pod nr 30897   

(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS) 

 

REGON  010168068 

 

 

 

Zarząd Fundacji – trzyosobowy: 

 

a) Jerzy Owsiak  

b) Piotr Burczyński,  

C) Lidia Niedźwiedzka-Owsiak  

 

 

Celem Fundacji (określonym w statucie z dnia 02 marca 1993 r.) jest działalność w zakresie ochrony 

zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy 

stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 
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2)Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

 wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o 

której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji, 

 zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie 

lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa  

      w punkt 1, 

 udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają 

charakter szczególny, 

 przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie 

i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu, 

 skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk 

twórczych i naukowych w kraju i zagranicą, 

 współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami 

pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi 

w zakresie objętym celem Fundacji, 

 prowadzenie banków danych związanych z ochroną zdrowia, upowszechnianie w internecie, w środkach 

masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów 

prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w 

zakresie objętym celami Fundacji, 

 wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu 

medycyny i ochrony zdrowia, 

 organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w 

zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i 

pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.” 

 

W roku 2013, w ramach działalności statutowej Fundacja przeznaczyła środki uzyskane ze zbiórki- zgodnie z 

celem zbiórki XXI finału organizowanego dla „ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów” 

z przeznaczeniem pozyskanych środków na: 

 

 zakup specjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu dla oddziałów  neonatologicznych i 

pediatrycznych, w tym zakup inkubatorów, lamp do fototerapii , pulsoksymetrów, stanowisk 

resuscytacyjnych, pomp infuzyjnych 

 stworzenie stanowisk intensywnej terapii noworodka w zaawansowanych ośrodkach III stopnia 

referencyjności, 

 szkolenie i kursy dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie wiedzy diagnostycznej i leczenia 

wcześniaków,  
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 opracowanie i wydawanie informatorów i podręczników dla służby medycznej z zakresu objawów 

klinicznych kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z 

cukrzycą, 

 wyposażenie w sprzęt oddziałów geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych, w tym zakup 

mebli szpitalnych, materacy przeciwodleżynowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu 

medycznego, głównie monitorującego 

 wyposażenie w sprzęt medyczny innych oddziałów niż wyżej wymienione w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 

 szkolenia i kursy dla lekarzy, pielęgniarek w zakresie wiedzy diagnostycznej oraz leczenia dzieci i 

dorosłych,  

 opracowanie i wydawanie informatorów i podręczników dla służby medycznej 

 udzielanie indywidualnej pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w ramach realizacji 

pomocy indywidualnej,  

 finansowanie realizacji programów medycznych i programu edukacyjnego: 

1. Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,  

2. Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków metodą Infant 

Flow,  

3. Program Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi,  

4. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,  

5. Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci 

6. Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”  

 

Wykaz sprzętu zakupionego ze środków XXI Finału –w załączeniu 

 

Fundacja od kilku lat prowadzi i w pełni finansuje sześć ogólnopolskich programów medycznych, które uzyskały 

szerokie uznanie wśród światowych specjalistów medycyny dziecięcej, wśród nich: 

 

 Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci - w ramach programu utworzyliśmy w 

całej Polsce punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Pracujemy nad wyposażeniem 

głównych klinik onkologii dziecięcej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zwiększamy także 

świadomość lekarzy i rodziców prowadząc akcje informacyjne dotyczące wczesnej diagnostyki 

onkologicznej. 

 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – w ramach programu na 

oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu 

sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo. 

 Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków – diagnozowanie i leczenie dzieci, które – 

ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka. 

 Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków - Infant Flow - Program ten ma 

na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach 

jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną -  

Infant Flow, która nie wymaga intubacji dziecka. 

 Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą – w ramach programu 

zakupujemy pompy insulinowe, które dają dzieciom na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. 

 Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – w ramach 

programu zakupujemy pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie 

z cukrzycą. 
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W ramach działalności edukacyjnej Orkiestra prowadzi i w całości finansuje Program Edukacyjny „Ratujemy i 

Uczymy Ratować”, którego celem jest powszechne nauczanie pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. 

 

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

 

4) Odpisy uchwał Zarządu - w załączeniu. 

 

5) Przychody Fundacji pochodzą w głównie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej 13 stycznia 2013 roku za zgodą 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dobrowolnych wpłat na cele statutowe fundacji a także z wpłat na rzecz 

organizacji pożytku publicznego z tytułu podatku 1%:  

 

a) Przychody z XXI finału z wpłat pieniężnych :           47.255.061,58 

b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :            10.214.810,60 

c) Przychody z 1% podatku               3.292.316,37 

 

6).Koszty: 

a) Struktura kosztów na realizację zadań statutowych:  

- zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczna           56.100.862,52 

- Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków           1.241.281,62 

- Program Infant Flow                     96.637,18 

- Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”               1.970.070,42 

- Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego           7.164.569,98 

 

b) Struktura kosztów działalności administracyjnej:                                                  

- zużycie materiałów i energii                     131.760,36 

- usługi obce                    1.650.426,38 

- podatki i opłaty                       115.433,30 

- pozostałe koszty                      304.583,68 

 

 

7). Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.12.2013 

a)  

- pracownicy działu medycznego                                                                                3 osoby 

- pracownicy zatrudnieni przy programach medycznych:                                            9 osób 

-pracownicy działu administracyjno-biurowego                                                          20  osób 

b) 

 Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto : 

  -z tytułu umów o pracę                                1.609.382,90 

w tym: 
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pracownikom                   1.455.136,10 

 członkom zarządu                   154.246,80* 

(*pozycja zawiera wynagrodzenie za pracę w charakterze dyrektora ds. medycznych i administracyjnych) 

 

  -premie                       124.056,00 

w tym: 

pracownikom                      108.906,00 

 członkom zarządu          15.150,00 

 

 

  - nagrody jubileuszowe:             8.500,00 

w tym: 

pracownikom             8.500,00 

 członkom zarządu                  0,00 

 

  -świadczenia na rzecz pracowników  )                435.700,79 

 

c) 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto: 

- z tytułu umów zleceń                     222.733,36 

- z tytułu umów o dzieło                       92.914,00 

 

d) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych  

 

e) Kwoty ulokowane i zdeponowane na rachunkach bankowych  saldo na 31.12.2013 roku: 

- Bank PeKaO S.A. VIII o/ Warszawa środki w złotówkach            42.567.388,16 

- BRE BANK SA- środki w złotówkach        51.105,60 

- ALIOR BANK środki w złotówkach        31.482,85 

 

f) Fundacja  nie nabyła jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

 

g) W 2013 roku nie dokonano inwestycji zwiększającej wartość posiadanych nieruchomości 

 

h) Do pozostałych środków trwałych nabytych w 2013 r. zaliczyć można: 

- komputery, serwery, klimatyzatory 

 

i) Dla celów statystycznych Fundacja sporządzała informację SOF5. 

 

8.) Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Fundacji „zleceniodawcą” 
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9.)Fundacja skorzystała ze zwolnienia 

- przedmiotowego w podatku dochodowym  Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od 

osób prawnych,  

 - VAT Art. 61ust1 pkt1ust2 oraz Art. 44 pkt2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,  

- podatek od nieruchomości- Art. 24 ust1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

 

- Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych: 

    zobowiązania z tytułu ubezpieczeń  społecznych               117.492,55 

    zobowiązania z tytułu PDOF                    17.733,000 

   zobowiązania z tytułu PDOP                  18.559,00 

   zobowiązania z tytułu PFRON                    2.761,00 

   zobowiązania z tytułu VAT         391,00 

 

Fundacja w 2013 roku złożyła następujące deklaracje: 

PIT 4R,   CIT 8,  CIT D,  CIT0,  ZUS,  VAT 8,  VAT UE, PFRON 

 

W 2013r. przeprowadzane zostało w Fundacji badanie audytorskie sprawozdania finansowego za 2012 rok – 

zakończone wynikiem pozytywnym. 

 

 

Sporządzono: Warszawa, dnia 20 maja 2014 roku 

    

 

imię i nazwisko osoby sporządzającej:   imiona i nazwiska członków Zarządu: 

  

Główna księgowa- Dorota Pilarska    Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak 

 

........................................................    .......................................................................... 

 

       Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński 

 

       ......................................................................... 

 

       Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak 

 

 

       …………………………………………....... 
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2013 ROK 

 

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarejestrowana dnia 12 marca 1993 roku, rozpoczęła działalność  

1 czerwca 1993 roku.  

Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Działalność Fundacji dotyczy wyłącznie działalności statutowej, która jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.  

 

Metody wyceny aktywów i pasywów: 

 

I. AKTYWA 

Aktywa trwałe to: 

- Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią środki zakupione na potrzeby działalności 

Fundacji – przyjmowane do ewidencji w cenie nabycia  

Stawki amortyzacyjne przyjęte w Fundacji służą określeniu zużycia ekonomicznego, nie są natomiast brane pod uwagę 

w ujęciu podatkowym i kosztowym. Zakupione aktywa trwałe w momencie przyjęcia do używania bezpośrednio 

obciążają koszty działalności statutowej i administracyjnej Fundacji oraz zwiększają Fundusz finansujący majątek 

trwały. Przy likwidacji środków trwałych pomniejsza się wielkość Funduszu oraz dotychczasową wartość umorzenia. 

Rzeczowe aktywa trwałe Fundacji to środki własne przeznaczone do realizacji działalności statutowej. 

- Inwestycje długoterminowe – 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej przez Fundację, 

oraz grunty. 

 

Aktywa obrotowe to: 

- Zapasy metali szlachetnych - „złote serduszka”, „srebrne plakiety”, „srebrne medale okolicznościowe”, „ złoto-srebrne 

medale” a także kruszce – złota i srebra pozostawione w depozycie Mennicy Państwowej (przeznaczone jako nagrody w 

licytacjach w czasie Finału). Złote serduszka, srebrne plakiety oraz złoto-srebrne medale wykonywane są z metali 

szlachetnych otrzymanych od dobroczyńców w ramach akcji pn. ”Wielki Finał”. Wyżej wymienione zapasy wycenia się 

wg cen złota i srebra na giełdach światowych wg. kursu na dzień 31 grudnia  roku, w którym metale szlachetne zostały 

otrzymane. Usługa wykonania serduszek, medali i plakietek dotychczas była darowizną na rzecz Fundacji. 

- Dary rzeczowe - głównie sprzęt medyczny otrzymany w darowiźnie, a także rabaty rzeczowe wynegocjowane w ramach 

kontraktów medycznych  

- Zaliczki wypłacone na poczet dostaw w ramach zakupów kontraktowych nie zrealizowanych w roku bieżącym. 

- Zakupione a niedostarczone do odbiorców urządzenia medyczne dotyczące realizacji kontraktów medycznych. 

- Należności krótkoterminowe wynikają z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami krajowymi nierozliczonymi w 

opisywanym roku – termin ich rozliczenia przewidywany jest na pierwszą połowę roku następnego. 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne to wydatki dotyczące przyszłych okresów dokonane w okresie 

bieżącym. Czas realizacji wymienionych pozycji przewidywany jest na pierwszą połowę roku następnego. 
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II. PASYWA 

 

- W skład pasywów wchodzą fundusze własne oraz tworzone zgodnie ze statutem, na które przeksięgowuje się 

odpowiednie wpływy i wydatki zespołu 5’ i 7’( po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) 

- Zobowiązania krótkoterminowe to głównie rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, od których Fundacja 

dokonuje zakupów sprzętu medycznego. Przewidywany termin ich realizacji to I połowa roku następnego. 

-    Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

 

 

III Szczegółowe zasady prezentacji aktywów i pasywów przedstawione są poniżej: 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych  

 

a. Środki trwałe 
 

 Grunty Budynki 

i budowle 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki trwałe 

               Razem 

       

Wartość brutto - 16675639,34 413266,21 683322,70 382940,68 18155168,93 

       

Saldo otwarcia - 16675639,34 413266,21 683322,70 382940,68 18155168,93 

Zwiększenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- nabycie - - 25117,80 31451,85 20399,50 76969,15 

- inne -  - - - - 

Transfery - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- zbycie - - - 175860,10 - 175860,10 

- likwidacja - - - - - - 

- inne - - - - - - 

Saldo zamknięcia - 16675639,34 438384,01 538914,45 403340,18 18056277,98 

       

Umorzenie       

Saldo otwarcia - 1092278,82 289526,10 275707,24 262242,82 1919754,98 

Zwiększenia - - - - - - 

- amortyzacja  255516,12 54670,18 225784,02 39477,58 575447,90 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- inne -  - - - - 

Transfery - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- zbycie - - - 175860,10 - 175860,10 

- likwidacja - - - - - - 

- inne   -  - - 

Saldo zamknięcia 

 

 1347794,94 344196,28 325631,16 301720,40 2319342,78 

       

Wartość netto 

 

 15327844,40 94187,73 213283,29 101619,78 15736935,20 

Saldo otwarcia 

 

 15583360,25 123740,11 407615,46 120697,86 16235413,95 

Saldo zamknięcia  15327844,40 94187,73 213283,29 101619,78 15736935,20 
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b. Wartości niematerialne i prawne 
 

 Koszty prac 

rozwojowych 

Wartość 

firmy 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Razem 

Wartość brutto 0 0 60119,29 60119,29 

     

Saldo otwarcia - - 60119,29 60119,29 

Zwiększenia - - -  

- aktualizacja wartości - - -  

- nabycie - -   

- inne - - -  

Transfery - - -  

Zmniejszenia - -   

- aktualizacja wartości - - -  

- zbycie - - -  

- likwidacja - - -  

Saldo zamknięcia - - 60119,29- 60119,29 

     

 Koszty prac 

rozwojowych 

Wartość 

firmy 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

 

Umorzenie     

Saldo otwarcia - - 60119,29 60119,29 

Zwiększenia - - -  

- amortyzacja - - -  

- aktualizacja wartości - - -  

- inne - - -  

Transfery - - -  

Zmniejszenia - - -  

- aktualizacja wartości - - -  

- zbycie - - -  

- likwidacja - -   

Saldo zamknięcia - - 60119,29 60119,29 

     

Wartość netto 

 

  0 0 

Saldo otwarcia 

 

  60119,29 60119,29 

Saldo zamknięcia   60119,29 60119,29 
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c. Inwestycje długoterminowe 

 
 

Nieruchomości 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

Długoterminowe aktywa 

finansowe w jednostkach: 

powiązanych pozostałych 

     

Saldo otwarcia 2400,00 -  - 

Zwiększenia - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - 

- nabycie - - - - 

- inne - - - - 

Transfery - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - 

- zbycie - - - - 

- likwidacja - - - - 

 ------- ------- ------- ------- 

Saldo zamknięcia 2400,00 -  - 

 ======= ======= ======= ======= 

 

 

 

 

 
 

 

Udziały  

i akcje 

Papiery 

wartościowe 

Udzielone 

pożyczki 

Inne 

     

Saldo otwarcia 1594000,00 - - - 

Zwiększenia  - - - 

Transfery - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

 ------- ------- ------- ------- 

Saldo zamknięcia 1594000,00 - - - 

 ======= ======= ======= ======= 

 
Wykazana pozycja dotyczy objętych udziałów w spółkach prawa handlowego 

 

 

 Wartość 

Udział 

w 

kapitale 

% 

Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

     

1. Obligacje - -   

2. Udziały 1594000,00 100 % Złoty Melon Sp. Z o.o. Ul. Dominikańska 19c, Warszawa 

3. Akcje - -   
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2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – pozycja nie występuje 

 

 

3. Wartość początkowa netto nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych z tytułu 

umów leasingu podpisanych na okres trzech lat wynosi 607.692,13 złotych 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli – pozycja nie występuje 

 

 

 
5. Dane o strukturze funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Fundacji 

 
 

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu Kwota 

  

1. Fundusz założycielski- wpłaty Fundatorów  2000,00 

  

 

 

 
6. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku 

obrotowym 

 
 Fundusz 

założycielski 

Fundusz 

finansujący 

majątek 

trwały 

Fundusz z wyniku  

z lat ubiegłych 

 

     

Saldo otwarcia 2000,00 17877707,55 35276434,13  

Zwiększenia 0 76969,15 17202215,42  

Transfery 0 0 0  

Zmniejszenia 0 575447,90 0  

 -------- ------- -------  

Saldo zamknięcia 2000,00 17379228,80 52478649,55  

 ======= ======= =======  

 

 
7. Propozycje podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

 

Strata za rok bieżący będzie pokryta z  „funduszu z wyniku z lat ubiegłych”. 

 

 

8 Rezerwy –pozycja nie występuje 

 

 
9. Odpisy aktualizujące wartość należności-pozycja nie występuje 

 

 
10. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- 

pozycja nie występuje 
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11. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przyszłych okresów 

 

Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych składa się z następujących pozycji: 

 
 Rok 

 poprzedni 

Rok 

 bieżący 

 

Koszty aktywowane w 

kolejnym roku 

związane z Finałem  

 

 

1456099,26 

 

1316209,30 

Zaliczki na usługi 10076,28 10683,70 

   

 

 
Saldo rozliczeń międzyokresowych biernych składa się z następujących pozycji: 

 
 Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

 0 0 

 

 
Saldo przychodów przyszłych okresów składa się z następujących pozycji: 

 
 Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

Przychody dotyczące  

kolejnego roku  

związane z Finałem  

 

50837,25 

 

55297,10 

 

 
12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie występuje 

 

13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja 

nie występuje 

 
 

IV Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach. 

 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów- większość przychodów Fundacji pozyskana jest na terytorium Polski w 

czasie zbiórki publicznej. 

Struktura rzeczowa przychodów w roku obrachunkowym była następująca: 

1. Przychody z działalności statutowej – to wpłaty od darczyńców w ramach: 

a) Przychody z XXI Finału z wpłat pieniężnych :        47.255.061,58 

b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :          10.214.810,60 

c) Przychody z 1% podatku            3.292.316,37 

 

 Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych. 

 Fundacja nie osiągała przychodów z działalności gospodarczej. 
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2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

W roku 2013 roku Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

W roku 2013 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 

4. Koszty realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego- to wydatki związane z celami zbiórki: 

a) zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczna          56.100.862,52 

b) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków          1.241.281,62 

c) Program Infant Flow                    96.637,18 

d) Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”              1.970.070,42 

e) Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego         7.164.569,98 

 

5. Koszty finansowe  

Pozostałe koszty finansowe- ujemne różnice kursowe           7534,09 

 

6. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby- pozycja nie występuje 

  

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – pozycja nie 

występuje 

 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: 
W 2013 roku poniesiono na niefinansowe aktywa trwałe nakłady w wysokości 45.517,30 złotych. 

 Na rok 2014 nie zaplanowano nakładów. 

 
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe- pozycja nie występuje 

 
10. Przychody finansowe              2.515.577,12 

 

11. Pozostałe przychody operacyjne              335.202,27 

 

12. Pozostałe koszty operacyjne               59.993,40 

 

 

Wynik finansowy netto wykazuje stratę           7.733.531,04 
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13.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysku, straty) brutto. 

 

Uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania jest następujące: 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Dane za okres bieżący 

1. Zysk / (Strata) brutto -7714972,04 

2. Dochody (przychody) zwolnione z opodatkowania (-) 0 

3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-0 0 

 

4. Przychody podatkowe ujęte w księgach lat poprzednich (+) 0 

5. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 55852623,58 

6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 15,31 

7. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w księgach roku bieżącego (-) 0,00 

8. Straty z lat ubiegłych (-) 0,00 

9. Odliczenia od dochodu (-) -48137666,85 

10. Dochód/Strata podatkowa 0,00 

11. Bieżący podatek dochodowy( za rok 2013) 0,00 

12. Podatek dochodowy na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o PDOP 18559,00 

 

 

 

V.  Informacje o zawartych umowach nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 

 Fundacja na dzień 31.12.2013 posiada aktywne umowy z firmami  leasingowymi na leasing samochodów. Umowy 

podpisane są na okres 35 miesięcy każda . Wartość początkowa środków przyjętych do używania na podstawie 

wspomnianych umów omówiono w części III pkt.3 

 

VI. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające 

na sytuację majątkową i finansową Fundacji. 

 
 

VII. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku kształtowało się następująco: 

 

 

Lp. Nazwa grupy zawodowej 
Stan na 

początek roku koniec roku 

 

 
   

1 

2 

3 

4 

 

Dział medyczny  

Szkolenia RUR   

Program PPBS  

Dział administracyjno-biurowy 

3 

8 

1 

20 

 

3 

8 

1 

20 

 

 

 

 

VIII. Wynagrodzenia dla członków zarządu - Osoby wchodzące w skład organów zarządczych nie pobierają 

wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji zarządczych. 

 

IX. Pożyczki dla członków zarządu ani pracowników nie były udzielone. 

 

X. Wynagrodzenia biegłego rewidenta. 
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Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 firmie Audit C-Land sp. z o.o. zapłacono kwotę 23616,00 złotych. 

Podmiot badający sprawozdanie za 2012 rok nie świadczył usług poświadczających, doradztwa podatkowego oraz innych 

usług. 

Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 firmie Audit C-Land sp. z o.o. zapłacono kwotę 23616,00 złotych. 

 

XI. Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Fundacja w ciągu roku obrotowego nie przeprowadzała transakcji z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości. 

 

Sporządzono: Warszawa, dnia 20 maja 2014 roku 

    

 

imię i nazwisko osoby sporządzającej:   imiona i nazwiska członków Zarządu: 
  
   Główna księgowa- Dorota Pilarska   Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak 
 
 
   ...........................................................   ............................................................................ 
 
       Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński 
 
 
       ............................................................................. 
 
       Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak 
 
 
       ………………………………………………… 



ROK: 2013Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul.Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 Bilans z uwzgl dnieniem bufora

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2013-12-31

Na koniec ub. roku
2012-12-31

- A Aktywa trwa e 17.379.228,80 17.877.707,55
- I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Warto  firmy 0,00 0,00
3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00
4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwa e 15.736.935,20 16.235.413,95
- 1 rodki trwa e 15.736.935,20 16.235.413,95

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 15.327.844,40 15.583.360,52
c) urz dzenia techniczne i maszyny 94.187,73 123.740,11
d) rodki transportu 213.283,29 407.615,46
e) inne rodki trwa e 101.619,78 120.697,86

2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00
3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00

- III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00
2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00

- IV Inwestycje d ugoterminowe 1.642.293,60 1.642.293,60
1 Nieruchomo ci 2.400,00 2.400,00
2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 ugoterminowe aktywa finansowe 1.594.000,00 1.594.000,00
- a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00

-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 1.594.000,00 1.594.000,00
-(1) udzia y lub akcje 1.594.000,00 1.594.000,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje d ugoterminowe 45.893,60 45.893,60
- V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 46.923.681,26 54.807.149,64
- I Zapasy 2.764.275,29 3.128.083,05

1 Materia y 2.764.275,29 3.128.083,05
2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 0,00 0,00
5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

- II Nale no ci krótkoterminowe 107.097,91 31.740,19
- 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 107.097,91 31.740,19

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 103.073,60 28.453,40
-(1) do 12 miesi cy 103.073,60 28.453,40
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnyc 0,00 0,00
c) inne 4.024,31 3.286,79
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 42.684.270,25 50.181.150,86
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 42.684.270,25 50.181.150,86

- a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

Druk: 2013-12-31 Sage Forte Finanse i Ksi gowo   2014.a Strona 1 pierwsza



ROK: 2013Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul.Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 Bilans z uwzgl dnieniem bufora

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2013-12-31

Na koniec ub. roku
2012-12-31

- c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 42.684.270,25 50.181.150,86
-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 42.684.270,25 50.181.150,86
-(2) inne rodki pieni ne 0,00 0,00
-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 1.368.037,81 1.466.175,54

Suma 64.302.910,06 72.684.857,19

Druk: 2013-12-31 Sage Forte Finanse i Ksi gowo   2014.a Strona 2



ROK: 2013Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul.Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 Bilans z uwzgl dnieniem bufora

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2013-12-31

Na koniec ub. roku
2012-12-31

- A Fundusze w asne 62.126.347,31 70.358.357,10
I Fundusze za ycielski 2.000,00 2.000,00
II Fundusz zasobowy 17.379.228,80 17.877.707,55
III Fundusz pozosta e 52.478.649,55 35.276.434,13
IV Fundusz rezerwowy 0,00 0,00
V Zysk(strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy (w tym z dzia alno ci statutowej) -7.733.531,04 17.202.215,42
VII Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 2.176.562,75 2.326.500,09
- I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
- 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

-(1) ugoterminowa 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

- 3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00
-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

- II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00
1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- 2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i po yczki 0,00 0,00
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

- III Zobowi zania krótkoterminowe 2.121.265,65 2.275.662,84
- 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Wobec pozosta ych jednostek 2.091.881,70 2.247.372,82

a) kredyty i po yczki 0,00 0,00
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00

- d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 1.934.945,08 2.124.430,50
-(1) do 12 miesi cy 1.934.945,08 2.124.430,50
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze 156.936,55 122.942,32
h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00
i) inne 0,07 0,00

3 Fundusze specjalne 29.383,95 28.290,02
- IV Rozliczenia mi dzyokresowe 55.297,10 50.837,25

1 Ujemna warto  firmy 0,00 0,00
- 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 55.297,10 50.837,25

-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 55.297,10 50.837,25

Suma 64.302.910,06 72.684.857,19

Druk: 2013-12-31 Sage Forte Finanse i Ksi gowo   2014.a Strona 3 ostatnia



ROK: 2013Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul.Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzgl dnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2013-12-31

Rok ubieg y

A Przychody z dzia alno ci statutowej: 60.762.188,55 65.273.575,55
I Wp aty okre lone statutem 47.934.088,30 51.312.518,64
II Inne przychody okre lone statutem 12.828.100,25 13.961.056,91

B Koszty realizacji zada  statutowych, w tym: 66.573.421,72 46.999.883,18
C Wynik finansoy dzia alno ci statutowej (A-B) -5.811.233,17 18.273.692,37
D Koszty administracyjne 4.686.990,77 4.177.869,01

I Amortyzacja 0,00 0,00
II Zu ycie materia ów i energii 131.760,36 181.128,12
III Us ugi obce 1.650.426,38 1.195.237,59
IV Podatki i op aty 115.433,30 20.036,10
V Wynagrodzenia 2.049.086,26 1.856.073,36
VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 435.700,79 412.967,68
VII Podró e s bowe 9.234,14 13.508,44
VIII Koszty reprezentacji i reklamy 56.012,86 147.004,51
IX Pozosta e koszty 239.336,68 351.913,21

E Wynik z dzia alno ci statutowej po uwzgl dnieniu kosztów admin. (C-D) -10.498.223,94 14.095.823,36
F Pozosta e przychody operacyjne 335.202,27 50.395,61

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 335.000,00 42.000,00
II Dotacje 0,00 0,00
III Inne przychody operacyjne 202,27 8.395,61

G Pozosta e koszty operacyjne 59.993,40 39.081,59
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 59.993,40 39.081,59

H Wynik na dzia alno ci operacyjnej (E+F-G) -10.223.015,07 14.107.137,38
I Przychody finansowe 2.515.577,12 3.266.470,97

I Dywidendy i udzia y w zyskach 408.882,28 311.617,55
II Odsetki 2.106.694,84 2.954.853,42
III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
V Inne przychody finansowe 0,00 0,00

J Koszty finansowe 7.534,09 163.032,93
I Odsetki 0,00 0,00
II Straty ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
IV Inne koszty finansowe 7.534,09 163.032,93

K Wynik na dzia alno ci statutowej ogó em -7.714.972,04 17.210.575,42
L Wyniki zdarze  nadzwyczajnych 0,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

M Wynik finansowy brutto -7.714.972,04 17.210.575,42
N Podatek dochodowy 18.559,00 8.360,00
O Wynik finansowy netto -7.733.531,04 17.202.215,42

Druk: 2013-12-31 Sage Forte Finanse i Ksi gowo   2014.a Strona 1 ostatnia



Lp. szpital oddział ulica kod miejscowość przekazany sprzęt
1. Powiatowy Szpital Oddział Pedriatyczno - Neonatologiczny Słowackiego 18 87-700 Aleksandrów 

Kujawski

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

2. Szpital Barlinek  Sp. z o.o. Oddział Pedriatyczno - Neonatologiczny Szpitalna 10 74-320 Barlinek bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

3. Szpital Powiatowy Oddział  Noworodkowy Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
4. Powiatowy Zespół Zakładów 

Opieki  Zdrowotnej

Oddział Noworodków i Wcześniaków Małachowskiego 12 42-500 Będzin bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

5. Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 

Oddział Geriatryczny Terebelska 57-65 21-500 Biała Podlaska aparat USG, 3 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 2 wózki inwalidzkie, 4 materace 

przeciwodleżynowe, 2 ssaki, waga fotelowa, pionizator, 

26 łóżek
6. SP ZOZ Szpital Powiatowy Oddział Noworodkowo - Dziecięcy Chopina 29 78-200 Białogard bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

7. SP ZOZ MSWiA Oddział Geriatrii Fabryczna 27 15-471 Białystok aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, densytometr, aparat EKG, holter RR, holter 

EKG, spirometr, 2 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 3 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, waga fotelowa, 21 

łóżek
8. Samodzielny Publiczna Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddział Ginekologiczny i Położniczo  - 

Noworodkowy

Kleszczelowska 1 17-100 Bielsk Podlaski bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

9. Arion Sp. z o.o. , Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych Pojaska 5 23-400 Biłgoraj ssak, 3 kardiomonitory, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 6 

łóżek, 5 pomp infuzyjnych, holter RR, aparat EKG, fotel 

kąpielowy, podnośnik, 2 materace przeciwodleżynowe

10. Arion Szpitale Sp. z o.o.  ZOZ w 

Biłgoraju

Oddział Neonatologiczny Pojaska 5 23-400 Biłgoraj bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
11. Szpital Powiatowy Oddział Noworodkowy Armii Krajowej 8 11-300 Biskupiec bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

Lista sprzętu zakupionego ze środków 21. Finału
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12. Zespół  Opieki Zdrowotnej Oddział Neonatologiczny Jeleniogórska 4 59-700 Bolesławiec bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

13. Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Bolesławcu 

Oddział Chorób Wewnętrznych Jeleniogórska 4 59-700 Bolesławiec 2 ssaki, 2 kardiomonitory, 2 wózki inwalidzkie, 5 pomp 

infuzyjnych, holter EKG, fotel kąpielowy, podnośnik, 4 

materace przeciwodleżynowe, 20 łóżek

14. Zespół  Opieki Zdrowotnej Oddział Neonatologiczny Wiejska 9 87-300 Brodnica bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

15. Brzeskie Centrum Medyczne 

SPZOZ

Oddział Noworodków Mossora 1 49-301 Brzeg bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

16. Samodzielny Publiczna Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Oddział Noworodkowy Kościuszki 68 32-800 Brzesko bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

17. Powiatowe Centrum Zdrowia w 

Brzezinach - Sp. z o.o. 

Oddział Pediatryczny z Pododziałem 

Neonatologicznym 

ul. Skłodowskiej 6 95-060 Brzeziny bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
18. Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Geriatryczny Bohaterów 

Warszawy 67

28-100 Busko - Zdrój kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, podnośnik, aparat 

EKG, holter RR, holter EKG, spirometr, PUR, 3 wózki 

inwalidzkie, 5 materacy przeciwodleżynowych, 2 ssaki, 2 

inhalatory, pionizator, 25 łóżek

19. Zespół  Opieki Zdrowotnej w 

Busku Zdroju

Oddział Neonatologiczny Bohaterów 

Warszawy 67

28-100 Busko - Zdrój bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

20. Szpital Uniwersytecki nr 1 w 

Bydgoszczy

Klinika Geriatrii Skłodowskiej - Curie 

9

85-094 Bydgoszcz aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 10 łóżek, aparat EKG, PUR, 2 wózki 

inwalidzkie, 2 materace przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 

inhalator, waga fotelowa
21. Wielospecjalistyczny Szpital 

Miejski SP ZOZ

Oddział Noworodków i IT Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz bilirubinometr, lampa do fototerapii

22. Zakład Opieki Zdrowotnej  

Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Zamiejscowy Oddział Ginekologiczno - 

Położniczy

Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne
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23. Szpital Powiatu Bytowskiego Oddział Noworodków ul. Lęborska 13 77-100 Bytów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

24. Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Chełmie 

Oddział Neonatologii z Pooddziałem 

Intensywnej Terapii i Patologii 

Noworodka

Ceramiczna 1 22-100 Chełm bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

25. Szpital Powiatowy w Chełmży Oddział Położniczo - Ginekologiczny Szewska 23 87-140 Chełmża bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
26. Szpital Specjalistyczny Oddział Neonatologiczny Leśna 10 89-600 Chojnice bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
27. Samodzielny Publiczny 

Psychiatryczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Oddział Psychogeriatrii Plac Brodowicza 1 16-070 Choroszcz 2 wózki inwalidzkie, pionizator, 2 rotory, fotel 

kąpielowy, podnośnik

28. Śląski Instytut Matki i Noworodka 

Sp. z o.o.

Oddział Noworodkowy Strzelców 

Bytomskich 11

41-500 Chorzów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

29. SP ZOZ  Zespół Szpitali Miejskich Oddział Wewnętrzny z Podoodziałem 

Geriatrycznym

Strzelców 

Bytomskich11

41-500 Chorzów aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 25 łóżek, aparat EKG, holter RR, holter EKG, 

spirometr, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 5 materace 

przeciwodleżynowe, 10 pomp infuzyjnych, waga 

fotelowa, pionizator
30. Szpital Powiatowy w Chrzanowie Oddział Noworodków i Wcześniaków Topolowa 16 32-500 Chrzanów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

31. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Cieszynie 

Oddział Geriatryczny Bielska 4 43-400 Cieszyn aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 15 łóżek, spirometr, 2 wózki inwalidzkie, 3 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 5 pomp 

infuzyjnych, waga fotelowa, pionizator

32. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Cieszynie 

Oddział Neonatologiczny Bielska 4 43-400 Cieszyn bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

33. Zespół Zakladów Opieki 

Zdrowotnej 

Oddział Neonatologiczny Kościuszki 96 64-700 Czarnków bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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34. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Oddział Geriatryczny Mirowska 15 42-200 Częstochowa aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 20 łóżek, aparat EKG, holter EKG, PUR, 2 

wózki inwalidzkie, 4 materace przeciwodleżynowe, 

waga fotelowa
35. Miejski Szpital Zespolony Oddział Neonatologiczny Mirowska 15 42-200 Częstochowa inkubator zamknięty, kardiomonitor, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
36. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddział Noworodkowy Szczecińska 16 77-300 Człuchów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

37. Szpital Specjalistyczny Oddział Noworodkowy Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa 

Górnicza

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

38. Zespół Opieki  Zdrowotnej w 

Dąbrowie Tarnowskiej

Oddział Noworodkowy Szpitalna 1 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska 

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

39. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Dabrowie Tarnowskiej 

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem 

Pulmunologicznym 

Szpitalna 1 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska 

6 kardiomonitorów, 2 wózki inwalidzkie, holter EKG, 2 

fotele kąpielowe, podnośnik, 3 materace 

przeciwodleżynowe, 12 łóżek
40. Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Noworodków i Wcześniaków Krakowska 91 39-200 Dębica bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
41. Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. 

z o.o.

Oddział Neonatologiczny Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

42. Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. 

Zo.o. , Szpital Powiatowy w 

Drezdenku

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko wózek inwalidzki, fotel kąpielowy, podnośnik

43. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddział Noworodków i Wcześniaków Leśna 1 13-200 Działdowo bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

44. NZOZ Szpital Powiatowy Oddział Noworodkowy Cicha 1 58-200 Dzierżoniów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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45. SPS ZOZ Szpital Miejski Oddział Ginekologiczno - Położniczy z 

Pododdziałem Noworodkowym 

Rooming - in i Pododdziałem Patologii 

Ciąży  

Żeromskiego 22 82-300 Elbląg bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

46. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddział Noworodkowy Lubelska 50 08-400 Garwolin bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
47. Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób 

Tkanki Łącznej i Geriatrii

Dębinki 7 80-952 Gdańsk aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, holter RR, spirometr, 2 wózki inwalidzkie, 2 

materace przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 2 inhalatory, 3 

rotory, waga fotelowa, pionizator, 12 łóżek

48. SP ZOZ  Szpital Specjalistyczny 

Św. Wojciecha 

Oddział Chorób Wewnętrznych I JanaPawła II 50 80-462 Gdańsk ssak, 2 wózki inwalidzkie, 20 łóżek, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 4 materace przeciwodleżynowe

49. Pomorskie Centrum 

Traumatologii

ZOL Nowe ogrody 1-6 80-803 Gdańsk 2 fotele kąpielowe, podnośnik

50. Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Noworodków i Wcześniaków Św. Jana 9 62-200 Gniezno bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne, 3 pompy infuzyjne

51. SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych

Oddział Geriatrii Poznańska 15 82-200 Gniezno aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, aparat EKG, spirometr, 2 PUR, 2 wózki 

inwalidzkie, 4 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, waga fotelowa, 2 pionizatory, 20 łóżek
52. Szpital Powiatowy Sp z o.o. Oddział Noworodkowy Koppa 1e 87-400 Golub - Dobrzyń bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

53. Szpital Secjalistyczny Oddział Geriatryczny Węgierska 21 38-300 Gorlice aparat USG, 3 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, densytometr, 2 wózki inwalidzkie, 10 

materacy przeciwodleżynowych, ssak, inhalator, 5 

pomp infuzyjnych, 2 rotory, waga fotelowa, 2 

pionizatory, 48 łóżek
54. SP Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Gostyniu

Oddział Noworodków Marcinkowskiego 

8/9

63-800 Gostyń bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
55. Szpital Ogólny w Grajewie Pododdział Noworodkowy Konstytucji 3 Maja  

34

19-200 Grajewo bilirubinometr, stanowisko resuscytacyjne
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56. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddział Noworodkowy Mossego 17 62-065 Grodzisk Wlkp bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii 

stanowisko resuscytacyjne, inkubator zamknięty z Infant 

Flow
57. Powiatowe Centrum Medyczne w 

Grójcu

Oddział Neonatologiczny Piotra Skargi 10 05-600 Grójec bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii 

stanowisko resuscytacyjne, inkubator zamknięty, Infant 

Flow
58. Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 

o.o.

Oddzioał Noworodkowy Parkowa 5 74-100 Gryfino bilirubinometr, inkubator zamkniety, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

59. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Oddział Noworodkowy Piłsudskiego 11 22-500 Hrubieszów bilirubinometr, inkuator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
60. Powiatowy Szpital Oddział Ginekologiczno - Położniczy. 

Pododdział Neonatologiczny 

Andersa 3 14-200 Iława bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

61. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej  

Szpital w Iłży

Oddział Ginekologii i Położnictwa z 

Opieką nad Noworodkami 

Bodzentyńska 17 27-100 Iłża bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

62. Szpital Wielospecjalistyczny Oddział Noworodkowy Poznańska 97 88-100 Inowrocław bilirubinometr, kardiomonitor, stanowisko 

resuscytacyjne, inkubator zamknięty, Infant Flow
63. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakladów Opieki Zdrowotnej

Oddział Ginekologiczni - Położniczo - 

Noworodkowy

J. Zamoyskiego  149 23-300 Janów Lubelski bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

64. Szpital Powiatowy w Jarocinie  Sp 

z o.o.

Oddział Noworodkowy Szpitalna 1 63-200 Jarocin bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
65. Specjalistyczny Psychiatryczny 

ZOZ

Oddział Psychogeriatryczny Kościuszki 18 37-500 Jarosław 3 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 4 łóżka, pionizator, 2 fotele 

kąpielowe, podnośnik, materac przeciwodleżynowy

66. SP ZOZ Szpital 

Wielospecjalistyczny w 

Jaworzenie

Oddział Neonatologii Chełmońskiego 28 43-600 Jaworzno bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

67. Wojewódzkie Centrum Szpitalne 

Kotliny Jeleniogórskiej 

II Oddział Chorób Wewnętrznych z 

Podoodziałem Geriatrycznym

Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, aparat EKG, holter RR, holter EKG, 

spirometr, 2 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 3 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, waga fotelowa, 

pionizator, 15 łóżek
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68. Artmedik Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Specjalistyczny 

Oddział Neonatologiczny Małogoska 25 28-300 Jędrzejów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

69. Powiatowe Centrum Zdrowia Oddział Neonatologiczny Boh. Getta 10 58-400 Kamienna Góra bilirubinometr, kardiomonitor, stanowisko 

resuscytacyjne, inkubator zamknięty z Infant Flow
70. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. NZOZ 

Oddział Neonatologiczny Ceynowy 7 83-300 Kartuzy bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

71. Łubinowa Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa 

Oddział Neonatologiczny Łubinowa 3 40-647 Katowice bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
72. EMC Silesia Sp. z o.o. Oddział Geriatryczny Morawa 31 40-353 Katowice aparat USG, 4 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 4 

podnośniki, densytometr, 38 łóżek, aparat EKG, holter 

RR, holter EKG, spirometr, 8 PUR, 4 wózki inwalidzkie, 

10 materace przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 2 inhalatory, 4 

pompy infuzyjne, rotor, waga fotelowa, 2 pionizatory

73. Szpital Wielospecjalistyczny Oddział Neonatologiczny Raciborska 27 40-074 Katowice bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
74. Szpital im. Stanisława 

Leszczyńskiego 

Oddział Geriatryczny Raciborska 26 40-074 Katowice aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, aparat EKG, 2 wózki inwalidzkie, materac 

przeciwodleżynowy, ssak, inhalator, waga fotelowa, 

pionizator, 2 łóżka
75. SP Szpital kliniczny Oddział Geriatrii Ziołowa 45/47 40-635 Katowice - 

Ochojec

aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 21 łóżek, aparat EKG, holter RR, holter EKG, 

spirometr, 2 wózki inwalidzkie, 4 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, 

waga fotelowa, pionizator
76. SP ZOZ Oddział Geriatryczny 24 Kwietnia 5 47-200 Kędzierzyn Koźle aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 2 

podnośniki, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 7 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 5 pomp 

infuzyjnych, rotor, waga fotelowa, pionizator, 30 łóżek

77. SP ZOZ w Kępnie Oddział Noworodkowy Szpitalna 7 63-600 Kępno bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

inkubator zamknięty z Infant Flow
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78. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłodzku

Oddział Neonatologiczny Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

79. SP ZOZ w Kolbuszowej Oddział Noworodkowy Grunwaldzka 4 36-100 Kolbuszowa bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

80. Szpital Ogólny w Kolnie Oddział Neonatologii Wojska Polskiego 69 18-500 Kolno bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
81. SP ZOZ Oddział Noworodków Ks. Poniatowskiego 

25

62-600 Koło bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii

82. Regionalny Szpital w Kołobrzegu Oddział Neonatologiczny Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

83. Szpital Wojewódzki w Koszalinie Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i 

Neonatologicznej

Chałubińskiego 7 75-782 Koszalin aparat Infant Flow SiPAP

84. SP ZOZ Oddział Patologii Noworodka Szpitalna 7 64-600 Kościan bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

85. Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. 

z o.o.

Oddział Neonatologiczny Sanatoryjna 15 58-530 Kowary bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

86. SP Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej

Oddział Neonatologiczny Sikorskiego 10 26-900 Kozienice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

87. Szpital Spcejalistyczny Oddział Psychogeriatryczny Babińskiego 29 30-393 Kraków kardiomonitor, 2 wózki inwalidzkie, pionizator, aparat 

EKG, fotel kąpielowy, podnośnik, 2 materace 

przeciwodleżynowe, 10 łóżek
88. Centrum Medyczne Ujastek Sp. z 

o.o.

Oddział Neonatologiczny Ujastek 3 31-752 Kraków monitor przezskórny

89. Specjalistyczny Szpital Miejski im. 

Narutowicza

Oddział Noworodków i Wcześniaków z 

Intensywną Terapią

Pradnicka 35-37 31-202 Kraków ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania
90. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii 

im. WOŚP

Kopernika 23 31-501 Kraków ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania, monitor przezskórny
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91. Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital Dziecięcy

Pododdział Neonatologii i Patologii 

Noworodka

Strzelecka 2 31-503 Kraków bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

92. SPZOZ MSWiA w Krakowie Oddział Chorób Wewnętrych i Geriatrii Kronikarza Galla 25 30-053 Kraków aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 2 

podnośniki, aparat EKG, holter RR, holter EKG, 

spirometr, 2 wózki inwalidzkie, 2 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, 5 inhalatorów, 5 pomp 

infuzyjnych, waga fotelowa, 8 łóżek
93. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób 

Wewnętrznych

Kopernika 36 31-501 Kraków aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, densytometr, aparat EKG, holter RR, holter 

EKG, spirometr, 2 PUR, 4 wózki inwalidzkie, 5 materace 

przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 5 inhalatorów, 3 rotory, 

waga fotelowa, pionizator, 25 łóżek

94.  Krapowickie Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o.

Oddział Noworodkowy XXX - Lecia 21 47-303 Krapkowice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

95.  SP ZOZ Oddział Noworodków Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

96.  SP ZOZ Oddział Noworodkowy Chopina 13 23-210 Kraśnik bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

97. Nowy Szpital Powiatu 

Krośnieńskiego Sp.z o.o.

Oddział Neonatologiczny Piastów 3 66-600 Krosno bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

98. SP ZOZ Oddział Pediatrii i Noworodków Kraszewskiego 142 33-380 Krynica Zdrój bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

99. SP Zespół Szpitali 

Pulmonologiczno - 

Reumatologicznych  

Oddział Geriatryczny Karola Miarki 14 46-082 Kup aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, aparat EKG, holter EKG, spirometr, 2 PUR, 3 

wózki inwalidzkie, 7 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, 5 pomp infuzyjnych, waga fotelowa, 37 łóżek

100. Zdrowie Sp. z o.o.  NZOZ Oddział Noworodków i Wcześniaków Hallera 31 82-500 Kwidzyn bilirubinometr, kardiomonitor, stanowisko 

resuscytacyjne, inkubator zamknięty z Infant Flow
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101. Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Lesku

Oddział Ginekologiczno - Położniczy z 

Pododdziałem Noworodkowym  

K. Wielkiego 4 38-600 Lesko bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii

102. Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej

Oddział Neonatologiczny Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

103. SP ZOZ w Lubaczowie Oddział Neonatologiczny Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

104. NZOZ Łużyckie Centrum 

Medyczne w Lubaniu

Oddział Neonatologiczny Zawidowska 4 59-800 Lubań bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

105. SP ZOZ Oddział Neonatologii Cicha 14 21-100 Lubartów bilirubinometr, inkubator zamknięty, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
106. Regionalne Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o.

Oddział Neonatologiczny z 

Pododdziałem Patologii Noworodka 

Bema 5-6 59-300 Lubin bilirubinometr, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne, inkubator zamknięty z Infant Flow

107. Szpital Specjalistyczny  CDT 

Medicus Sp zo.o.

Oddział Geriatrii z Pododziałem Chorób 

Wewnętrznych

Leśna 8 59-300 Lubin kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, holter EKG, 

holter RR, spirometr, wózek inwalidzki, materac 

przeciwodleżynowy, inhalator, waga fotelowa, 4 łóżka

108. SP Szpital Kliniczny nr 4 w 

Lublinie

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Jaczewskiego 8 20-954 Lublin aparat Infant Flow SiPAP

109. SP Szpital Kliniczny nr 4 w 

Lublinie

Oddział Neonatologii Jaczewskiego 8 20-954 Lublin monitor przezskórny

110. Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Noworodkowy Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

111. Centrum Medyczne w Łańcucie 

Sp. z o.o.

Oddział Geriatryczny Paderewskiego 5 37-100 Łańcut kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, aparat EKG, 

holter EKG, holter RR, 2 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 2 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, rotor, 

waga fotelowa, pionizator, 12 łóżek

112. SP ZOZ w Łapach Pododdział Noworodkowy Korczaka 23 18-100 Łapy bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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113. Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Dziekanowie Leśnym 

Oddział Patologii Noworodków  i 

Niemowląt

Konopnickiej 65 05-092 Łomianki bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii

114. Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Neonatologiczny Ułańska 28 99-400 Łowicz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

115. III Szpital Miejski Oddział Chorób Wewnętrznych i 

Geriatrii

Milionowa 14 93-113 Łódź 2 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 32 łóżka, fotel kąpielowy, 

podnośnik, 6 materacy przeciwodleżynowych

116. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny 

, Instytut Stomatologii 

Uniwersytetu Medycznego 

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego Pomorska 251 92-213 Łódź kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, 36 łóżek, 

aparat EKG, holter RR, holter EKG, spirometr, 2 PUR, 2 

wózki inwalidzkie, 6 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, waga fotelowa, pionizator

117. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny  nr 4 UM w Łodzi

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i 

Anestezjologii

Sporna 36/50 91-738 Łódź respirator Avea Clio, kardiomonitor do pracy w 

środowisku MR
118. Uniwersytecki Szpital Kliniczny - 

Centralny Szpital Weteranów 

Oddział Geriatrii Żeromskiego 113 90-549 Łódź kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, PUR, wózek 

inwalidzki, 3 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, waga fotelowa, pionizator, 11 łóżek

119. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Łukowie 

Oddział Noworodkowy, Patologii 

Noworodka i Wcześniaków

Rogalińskiego 3 21-400 Łuków bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
120. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 

Z o.o.

Oddział Noworodkowy Armii Krajowej  

105/106

82-200 Malbork bilirubinometr, inkubator zamknięty, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
121. Szpital Św. Anny w Miechowie Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpitalna 3 32-200 Miechów bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

inkubator zamknięty, Infant Flow
122. Szpital Powiatowy im. E. 

Biernackiego

Oddział Noworodkowy Żeromskiego  22 39-300 Mielec bilirubinometr, inkubator zamknięty

123. SP ZOZ Oddział Noworodkowy Warszawska 2-4 21-560 Międzyrzec 

Podlaski

bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
124. SP ZOZ Oddział Ginekologiczno-Położniczy z 

Pododdziałem Noworodkowym Roming-

in 

Konstytucji 3 Maja 

35

66-300 Międzyrzecz bilirubinometr, inkubator zamknięty z Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii
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125. Centrum Zdrowia w Mikołowie  

Sp. z o.o. 

Oddział Geriatryczny Waryńskiego 2 43-190 Mikołów kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, 15 łóżek, 

holter EKG, holter RR, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 3 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy 

infuzyjne, waga fotelowa, pionizator

126. Wielospecjalistyczny Szpital w 

Miliczu, Milickie Centrum 

Medyczne  Sp. z o.o. 

Oddział Neonatologiczny Grzybowa 1 56-300 Milicz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

127. SPZOZ Oddział Neonatologiczny Dobrskiej 1 06-500 Mława bilirubinometr, inkubator zamknięty, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
128. SP ZOZ Szpital Powiatu 

Mogileńskiego

Oddział Położniczy z Pododdziałem 

Noworodkowym

Kościuszki 10 88-300 Mogilno bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

129. SP ZOZ Oddział Położniczo - Ginekologiczny al. Niepodległości 9 19-100 Mońki bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
130. Sp ZOZ Szpital Powiatowy Oddział Neonatologiczny Wolności 29 42-300 Myszków bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
131. Namysłowskie Centrum Zdrowia 

Spółka Akcyjna 

Oddział Neonatologiczny Oleśnicka 4 46-100 Namysłów bilirubinometr, inkubator zamknięty z Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
132. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Nidzicy

Oddział Położniczo - Ginekologiczny z 

Profilem Neonatologicznym 

Mickiewicza  23 13-100 Nidzica bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

133. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej  

Oddział Neonatologiczny Skłodowskiej 1a 39-460 Nowa Dęba bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

134. Samodzielny Publiczny szpital 

Rejonowy w Nowogardzie 

Oddział Noworodkowy Wojska Polskiego 7 72-200 Nowogard bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

135. Nowodworskie Centrum 

Medyczne 

Oddział Neonatologiczny Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
136. Podhalański Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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137. SP ZOZ Oddział Noworodkowy Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

138. Olmedica W Olecku Sp. z o.o. Oddział Neonatologiczny Gołdabska 1 19-400 Olecko bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

139. Powiatowy Zespół Szpitali Oddział Neonatologiczny Armii Krajowej  1 56-400 Oleśnica bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

140. Miejski Szpital Zespolony Oddział Kardiologiczno - Internistyczny 

z Pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej i Szybkiej Diagnostyki  

oraz Pododziałem Kardiologicznym 

Niepodległości 44 10-045 Olsztyn aparat USG, 29 łóżek

141. Miejski Szpital Zepolony Oddział Wewnętrzny I Niepodległości 44 10-045 Olsztyn 2 kardiomonitory, fotel kąpielowy, podnośnik, 5 

materacy przeciwodleżynowych, 22 łózka
142. NZOZ "Malarkiewicz i Spółka " Sp. 

Jawna

Oddział Połozniczno - Ginekologiczny Pszenna 44b 10-833 Olsztyn bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

143. NZOZ Szpital Położniczo-

Operacyjny

Oddział Neonatologiczny Roztoka 55 32-831 Olszyny inkubator zamknięty, kardiomonitor, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
144. Sp ZOZ Szpital Powiatowy Oddział Noworodkowy Partyzantów 30 26-300 Opoczno bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
145. SP ZOZ Wojewódzkie Centrum 

Medyczne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Dzieci i Noworodków

Witosa 26 45-418 Opole monitor przezskórny

146. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej

Oddział Neonatologiczny Duboisa 68 07-300 Ostrów 

Mazowiecka 

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

147. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

Oddział Geriatryczny Limanowskiego 

20/22

63-400 Ostrów 

Wielkopolski

kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, aparat EKG, 

holter RR, holter EKG, spirometr, wózek inwalidzki, 4 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, pompa 

infuzyjna, waga fotelowa, pionizator, 20 łóżek
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148. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Oświęcimiu

Oddział Noworodkowy Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

149. Pabianickie Centrum Medyczne 

Sp. z o.o.

Oddział Neonatyologiczny z Patologią 

Noworodka 

Jana Pawła II 68 95-200 Pabianice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

150. Pabianickie Centrum Medyczne Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 

Wczesnej 

Piotra Skargi 119a 95-200 Pabianice ssak, fotel kąpielowy, podnośnik

151. SP ZOZ Parczew Oddział Dziecięcy Kościelna 136 21-200 Parczew bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

152. SP ZOZ  Oddział Geriatryczny Kościelna 136 21-200 Parczew aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 33 łóżka, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 7 

materace przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 2 inhalatory, 

5pomp infuzyjnych, rotor, waga fotelowa

153. EMC Piaseczno sp. z o.o. Szpital 

Św. Anny 

Oddział Noworodkowy Mickiewicza 39 05-500 Piaseczno bilirubinometr, kardiomonitor, inkubator zamkniety, 

Infant Flow
154. NZOZ Szpital Miejski, Piekarskie 

Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Oddział Geriatryczny Szpitalna 11 41-940 Piekary Śląskie kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, holter EKG, 

holter RR, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 4 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, 

rotor, waga fotelowa, pionizator, 20 łóżek

155. Piekarskie Centrum Medyczne  

Sp. z o.o. NZOZ pn Szpital Miejski 

Oddział Noworodkowy Szpitalna 11 41-940 Piekary Śląskie bilirubinometr, kardiomonitor, stanowisko 

resuscytacyjne, inkubator zamknięty, Infant Flow

156. Szpital Spcejalistyczny w Pile Oddział Chorób Wewnętrznych Rydygiera 1 64-920 Piła 2 wózki inwalidzkie, holter RR, holter EKG, fotel 

kąpielowy, podnośnik, 2 materace przeciwodleżynowe, 

10 łóżek
157. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Pińczowie

Oddział Noworodków Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

158. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy w Piszu 

Oddział Neonatologiczny Sienkiewicza 2 12-200 Pisz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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159. Pleszewskie Centrum Medyczne 

w Pleszewie Sp. z o.o.

Oddział Noworodkowy Poznańska 125a 63-300 Pleszew bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

160. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sp. zo.o.

Oddział Neonatologiczny Kościuszki 28 09-402 Płock bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

161. Szpital Powiatowy w Płońsku  Oddział Noworodkowy Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
162. Poddębickie Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy Mickiewicza 16 99-200 Poddębice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne
163. Ginekologiczno-Położniczy Szpital 

Kliniczny UM w Poznaniu

Klinika Zakażeń Noworodka Polna 33 60-535 Poznań ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania

164. Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w 

Proszowicach

Oddział Noworodków i Wczesniaków Kopernika 13 32-100 Proszowice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

165. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Pruszkowie Szpital Powiatowy 

Oddział Neonatologiczny Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

166. Mazowieckie Specjalistyczne 

Centrum Zdrowia  

Oddzial Psychogeriatryczny  IV Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, podnośnik, aparat 

EKG, holter EKG, 2 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 3 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, rotor, pionizator, 

20 łóżek
167. SP ZOZ Oddział Neonatologiczny Sadowa 9 06-300 Przasnysz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

168. SP ZOZ w Przeworsku Oddział Neonatologiczny Szpitalna 16 37-200 Przeworsk bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
169. SPZOZ w Przeworsku Oddział Geriatryczny Szpitalna 16 37-200 Przeworsk aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 25 łóżek, holter EKG, holter RR, spirometr, 

PUR, 2 wózki inwalidzkie, 5 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 3 pompy infuzyjne, 

rotor, waga fotelowa, pionizator
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170. SP ZOZ w Pułtusku Oddział Neonatologii Kwiatkowskiego 19 06-102 Pułtusk inkubator zamknięty, kardiomonitor, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
171. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Oddział Geriatryczny Kwiatkowskiego 19 06-102 Pułtusk 2 kardiomonitory, PUR, 2 wózki inwalidzkie, holter RR, 

holter EKG, fotel kąpielowy, podnośnik, 4 materace 

przeciwodleżynowe, 20 łóżek
172. Szpital w Pyskowicach sp. z .o. o. Oddział Noworodków Szpitalna 2 44-120 Pyskowice bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne
173. Szpital Rejonowy Oddział Geriatryczny Gamowska 3 47-400 Racibórz 2 kardiomonitory, fotel kąpielowy, 2 podnośniki, aparat 

EKG, holter RR, holter EKG, spirometr, 2 PUR, 2 wózki 

inwalidzkie, 4 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, 2 pompy infuzyjne, 2 rotory, waga fotelowa, 2 

pionizatory, 19 łóżek

174. Szpital Rejonowy Oddział Ginekologiczno - Położniczy 

Pododdział Neonatologiczny

Gamowska 3 47-400 Racibórz bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

inkubator zamknięty, Infant Flow

175. Radomska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego

KARETKA Neonatologiczna "N" Tochtermana 1 Radom aparat Infant Flow SiPAP

176. Szpital Powiatowy  w Radomsku Oddział Neonatologii Jagiellońska 36 97-500 Radomsko bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

inkubator zamknięty, Infant Flow
177. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem 

Noworodkowym 

Szpitalna 3 88-200 Radziejów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
178. SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Oddział Połozniczo - Ginekologiczno - 

Noworodkowy

Warszawska 14 96-200 Rawa 

Mazowiecka 

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

179. Szpital Miejski Sp. z o.o. Oddział Neonatologiczny Lipa 2 41-703 Ruda Śląska 2 monitory przezskórne

180. SP ZOZ Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny

Oddział Neonatologiczny Energetyków 46 44-200 Rybnik kardiomonitor, lampa do fototerapii

181. SP ZOZ Oddział Dziecięcy z Pododdziałem 

Noworodkowym 

3 Maja 2 87-500 Rypin bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

182. Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. F.Chopina

Oddział Noworodków z Intensywną 

Opieką Medyczną

Chopina 2 35-055 Rzeszów aparat Infant Flow SiPAP

183. Szpital Wojewódzki nr 2 w 

Rzeszowie

Oddział Noworodków z Pododdziałem 

Intensywnej Terapii Noworodka

Lwowska 60 35-301 Rzeszów respirator Avea Clio, 2 monitory przezskórne
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184. SP ZOZ w Sanoku Oddział Noworodków  800 - Lecia 26 38-500 Sanok bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

185. SP ZOZ w Sejnach Pododdział Dziecięcy Rittlera 2 16-500 Sejny bilirubinometr, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
186. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Oddział Neonatologiczny Kilińskiego 29 08-110 Siedlce bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

187. SP ZOZ Oddział Noworodkowy Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

188. SP ZOZ Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych 

Oddział Psychogeriatryczny Cibórz 66-213 Skąpe ssak, kardiomonitor, 2 wózki inwalidzkie, 15 łóżek, fotel 

kąpielowy, podnośnik, 5 materacy 

przeciwodleżynowych
189. Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Skierniewicach 

Oddział Noworodkowy Rybickiego 1 96-100 Skierniewice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

190. NZOZ Szpital im. Dr. Nauk 

Medycznych

Oddział Internistyczno - Geriatrycznych Szpitalna 5 66-440 Skwierzyna 2 kardiomonitory, fotel kąpielowy, 2 podnośniki, aparat 

EKG, holter RR, holter EKG, spirometr, 3 PUR, wózek 

inwalidzki, 5 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, 2 pompy infuzyjne, rotor, waga fotelowa, 

pionizator, 27 łóżek

191. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  Sp. z o.o.  

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-

Neonatologiczny

Szpitalna 5 66-440 Skwierzyna bilirubinometr, inkubator zamknięty, stanowisko 

resuscytacyjne
192. Szpital Powiatowy w Sławnie Oddział Dziecięco - Noworodkowy I Pułku Ułanów 9 76-100 Sławno bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

193. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej , Szpital Powiatowy  

w śłubicach  Sp. z o.o.  

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-

Noworodkowy Rooming - in

Nadodrzańska 6 69-100 Słubice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii

194. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Powiatowego 

Pododdział Neonatologiczny Batalionów 

Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew bilirubinometr, inkubator zamknięty, 2 kardiomonitory, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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195. SP ZOZ w Sokołowie  Podlaskim Oddział Neonatologiczny Bosko 5 08-300 Sokołów Podlaski bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

196. SP ZOZ w Sokółce Oddział Noworodkowy Sikorskiego 40 16-100 Sokółka bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

197. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 

o.o.

Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 2 

kardiomonitory
198. Samodzielny Publiczny Szpital 

Miejski w Sosnowcu

Oddział Geriatrii Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 2 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, 

rotor, waga fotelowa, pionizator, 5 łóżek

199. SP ZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny 

Oddział Neonatologiczny Staszica 4 37-450 Stalowa Wola bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, stanowisko resuscytacyjne
200. Powiatowy ZOZ Oddział Neonatologiczny Radomska 70 27-200 Starachowice lampa do fototerapii, inkubator zamknięty, Infant Flow

201. Samodzielny Publiczny 

Wielospecjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

Oddzial Neonatologiczny Wojska Polskiego 27 73-110 Stargard 

Szczeciński

bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne

202. Kościewskie Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o.

Oddział Neonatologiczny Balewskiego 1 83-200 Starogard 

Gdański

bilirubinometr, inkubator zamknięty z Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
203. Szpital Powiatowy Oddział Noworodków Opolska 36 47-100 Strzelce Opolskie bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

204. Strzelińskie Centrum Medyczne Oddział Neonatologiczny Wrocławska 46 57-100 Strzelin bilirubinometr, kardiomonitor, stanowisko 

resuscytacyjne
205. Specjalistyczny Psychiatryczny 

ZOZ

Oddział Psychosomatyczny z 

Pododdziałem Geriatrycznym

Szpitalna 62 16-400 Suwałki 3 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 10 łóżek, fotel kąpielowy, 

podnośnik, 4 materace przeciwodleżynowe

206. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy 

Oddział Noworodkowy Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
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207. SP Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych Arkońska 4 71-455 Szczecin 2 kardiomonitory, fotel kąpielowy, podnośnik, aparat 

EKG, holter EKG, holter RR, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 4 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy 

infuzyjne, 2 rotory, waga fotelowa, pionizator, 6 łóżek

208. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Oddział pediatryczny , Pododdział 

Neonatologiczny 

Kościuszki 38 78-400 Szczecinek bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
209. Szpital ZOZ  w Szczytnie Oddział Położniczo - Ginekologiczny Skłodowskiej-Curie 

12

12-100 Szczytno bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

210. Szpitale Polskie S. A. Szpital Polski 

Sztum

Oddział Noworodków i Wcześniaków Reja 12 82-400 Sztum bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

211. Szpital w Śremie Oddział Noworodkowy Chełmońskiego 1 63-100 Śrem bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne
212. Mikulicz Sp. zo.o. NZOZ Oddział Geriatryczny Marii Curie- 

Skłodowskiej 3-7

58-160 Świebodzice 2 kardiomonitory, fotel kąpielowy, podnośnik, 15 łóżek, 

aparat EKG, holter RR, holter EKG, spirometr, 2 PUR, 2 

wózki inwalidzkie, 3 materace przeciwodleżynowe, ssak, 

inhalator, 2 pompy infuzyjne, rotor, waga fotelowa, 

pionizator
213. "Mikulicz" Sp. z o.o. NZOZ Oddział Noworodkowy Skłodowskiej-Curie 3-

7

58-160 Świebodzice inkubator zamknięty, kardiomonitor, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
214. Nowy Szpital w Świebodzinie   Sp. 

z o.o.

Oddział Neonatologiczny Młyńska 6 66-200 Świebodzin bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
215. Nowy Szpital Sp. z o.o. Oddział Neonatologii Wojska Polskiego 

126

86-100 Świecie bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne
216. Wojewódzki Szpital  Oddział Noworodków, Wcześniaków  i 

Patologii Noworodka 

Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii

217. Wielospecjalistyczny Szpital 

Powiatowy

Oddział Noworodkowy Pyskowicka  47-51 42-612 Tarnowskie Góry bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
218. Szpitale Tczewskie S.A. Oddział Neonatologiczny ul. 30 stycznia  

57/58

83-110 Tczew bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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219. SP ZOZ Oddział Noworodkowy al. Grunwaldzkie 1 22-600 Tomaszów 

Lubelski

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
220. Tomaszowskie Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o. 

Oddział Noworodkowy Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki

bilirubinometr, inkubator zamknięty z Infant Flow, 

kardiomonitor, stanowisko resuscytacyjne
221. Szpital Powiatowy Oddział Noworodkowy Sikorskiego 9 64-980 Trzcianka bilirubinometr, inkubator zamknięty, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
222. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej Oddział Noworodków Prusicka 53/55 55-100 Trzebnica bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor

223. Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z 

o.o.

Oddział Neonatologiczny Szpitalna 1 33-170 Tuchów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

224. Megrez  Sp. zo.o. Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny 

Oddział Geriatryczny Edukacji 102 43-100 Tychy kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, holter EKG, 

holter RR, spirometr, 3 PUR, wózek inwalidzki, 3 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2pompy 

infuzyjne, rotor, waga fotelowa, pionizator, 16 łóżek

225. SP ZOZ  Szpital Ogólny Oddział Ginekologiczno-Położniczo- 

Noworodkowy

29 Listopada 57 38-700 Ustrzyki Dolne bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

226. ZZOZ w Wadowicach Oddział Geriatryczny Karmelica 5 34-100 Wadowice kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, holter EKG, 

holter RR, 2 PUR, wózek inwalidzki, 5 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, 

rotor, waga fotelowa, pionizator, 22 łóżka

227. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Wadowicach 

Oddział noworodków i Wczesniaków Karmelicka 5 34-100 Wadowice bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

228. 107 Szpital Wojskowy z 

Przychodnia  SP ZOZ w Wałcz

Pododdział  Noworodkowy Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii
229. Szpital Bielański Kliniczny Oddział Pediatryczny Cegłowska 80 01-809 Warszawa monitor przezskórny

230. SPSK Oddział Geriatryczny Czerniakowska 231 00-416 Warszawa aparat USG, 3 kardiomonitory, wózek inwalidzki, 

spirometr, holter RR, aparat EKG, holter EKG, 10 

materacy przeciwodleżynowych, 10 łóżek
231. Klinika Budzik al. Dzieci Polskich 20 01-673 Warszawa aparat EEG, 5 ssaków, 12 zestawów próżniowych
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232. Instytut "Pomnik - Centrum 

Zdrowia Dziecka"

Klinika Kardiochirurgii al. Dzieci Polskich 20 01-673 Warszawa 2 lampy

233. Szpital Kliniczny Klinika Neonatologii i Intensywnej 

Terapii Noworodka

Karowa 2 00-315 Warszawa oksymetr tkankowy

234. Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej - Curie

Klinika Ginekologii Onkologicznej Roentgena 5 02-781 Warszawa aparat USG, 4 kardiomonitory, fotel kąpielowy, 

podnośnik, aparat EKG, spirometr, 2 wózki inwalidzkie, 

ssak, inhalator, 5 pomp infuzyjnych, 30 łóżek

235. Szpital Praski Sp. z o.o. Oddział Neonatologiczny al. Solidarności 67 03-401 Warszawa bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

236. Szpital Solec Sp. z o.o. Oddział Neonatologii Solec 93 00-382 Warszawa bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

237. Szpital Czerniakowski Poradni Badań Narządu Równowagi 

Kliniki Otolaryngologii

Stępińska 19/25 00-739 Warszawa system do videonystagmografii

238. Zakład Opieki Zdrowotnej  Oddział Noworodkowy Kościuszki 74 62-100 Wągrowiec bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

239. SP ZOZ  w Węgrowie Oddział Neonatologiczny Kościuszki 201 07-100 Węgrów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

240. Novum Med. Sp. z o.o. Szpital 

Powiatowy 

Oddział Noworodkowy Mickiewicza 26 89-410 Więcbork bilirubinometr, kardiomonitor

241. Specjalistyczny Szpital 

Rehabilitacyjny Barska Sp. z o.o.

Oddział Rehabilitacji Barska 13 87-800 Włocławek fotel kąpielowy, podnośnik

242. SP ZOZ Oddział Geriatryczny Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, holter EKG, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 4 

materace przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy 

infuzyjne, rotor, waga fotelowa, pionizator, 20 łóżek

243. ZOZ we Włoszczowej Oddział Neonatologiczny Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne
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244. Powiatowy Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Rudułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim

Oddział Neonatologiczny 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

245. Powiatowy Publiczny ZOZ w 

Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim 

Oddział Chorób Wewnętrznych II z 

Pododdziałem Geriatrycznym 

26 Marca 51 44-300 Wodzisław śląski 3 kardiomonitory, PUR, 2 wózki inwalidzkie, holter RR, 

holter EKG, podnośnik, 2 materace przeciwodleżynowe, 

12 łóżek
246. SP ZOZ Oddział Neonatologiczny Wschowska 3 64-200 Wolsztyn bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne
247. Szpital Powiatowy w Wołominie Oddział Neonatologiczny Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

248. Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

Oddział Geriatryczny Curie - Skłodowskiej 

58

50-369 Wrocław aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, aparat EKG, holter RR, holter EKG, 

spirometr, 4 PUR, 2 wózki inwalidzkie, 4 materace 

przeciwodleżynowe, ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, 

rotor, waga fotelowa, 2 pionizatory, 21 łóżek

249. Szpital specjalistyczny im. A. 

Falkiewicza  we Wrocławiu 

Oddział Chorób Wewnętrych i Geriatrii Warszawska 2 52-114 Wrocław aparat USG, 2 kardiomonitory, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 28 łóżek, aparat EKG, spirometr, 2 PUR, 2 

wózki inwalidzkie, 5 materace przeciwodleżynowe, 2 

ssaki, 5 inhalatorów, 5 pomp infuzyjnych, 2 rotory, waga 

fotelowa, pionizator

250. Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. 

z o.o.

Oddział Neonatologiczny z 

Pododdziałem Patologii Noworodka 

Słowackiego 2 62-300 Września bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

stanowisko resuscytacyjne

251. Szpital Powiatowy w Wyrzysku 

Sp. z o.o. 

Oddział Noworodkowy 22 Stycznia 41 89-300 Wyrzysk bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

252. Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

wyszkowie 

Oddział Neonatologiczny KEN 1 07-200 Wyszków bilirubinometr, inkubator zamknięty z Infant Flow, 

kardiomonitor, stanowisko resuscytacyjne

253. Szpital Powiatowy w Zambrowie  

Sp. z o.o.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Jana Pawła II 3 18-300 Zambrów bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne



Lp. szpital oddział ulica kod miejscowość przekazany sprzęt

Lista sprzętu zakupionego ze środków 21. Finału

254. Samodzielny Publiczny Szpital 

Wojewódzki 

Oddział Nefrologii i Endokrynologii i 

Nadcisnienia Tętniczego i Chorób 

Wewnętrznych

Aleje Jana Pawła  II 

10 

22-400 Zamość aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 

podnośnik, 12 łóżek, holter RR, spirometr, PUR, 2 wózki 

inwalidzkie, 3 materace przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 5 

inhalatorów, 2 pompy infuzyjne, rotor, waga fotelowa, 

pionizator
255. Szpital Powiatowy w Zawieciu Oddział Noworodków z Podoodziałem 

Patologii Noworodka 

Miodowa 14 42-400 Zawiercie bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

256. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych "Drewnica"  

Oddział Psychogeriatryczny Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki 2 kardiomonitory, 2 wózki inwalidzkie, 2 aparaty EKG, 5 

materacy przeciwodleżynowych, 23 łóżka

257. EMC Instytut Medyczny S.A. , 

Szpital Św. Antoniego w 

Ząbkowicach Śląskich 

Oddział Neonatologiczny Chrobrego 5 57-200 Ząbkowice 

Śląskie

bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii

258. Zduńskowolski Szpital Powiatowy 

Sp. z o.o.

Oddział Noworodkowy Królewska 29 98-220 Zduńska Wola bilirubinometr, inkubator zamknięty, Infant Flow, 

kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko 

resuscytacyjne
259. Centrum Medyczne Boruta Sp. z 

o.o.

Oddział Chorób Wewnętrych i Geriatrii A. Struga 2-4 95-100 Zgierz kardiomonitor, fotel kąpielowy, podnosnik, aparat EKG, 

PUR, wózek inwalidzki, 2 materace przeciwodleżynowe, 

ssak, inhalator, 2 pompy infuzyjne, rotor, waga 

fotelowa, pionizator, 8 łóżek

260. Wielospecjalistyczny Szpital SP 

ZOZ

Oddział Neonatologiczny Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec kardiomonitor

261. Szpital Powiatowy ZOZ Pododdział Neonatologiczny Hoża 11 59-500 Złotoryja stanowisko do resuscytacji, lampa do fototerapii

262. Szpital Powiatowy Oddział Połozniczo - Ginekologiczny z 

Pododdziałem Noworodków 

Szpitalna 28 77-400 Złotów bilirubinometr, inkubator zamknięty, lampa do 

fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

263. 105 Szpital Wojskowy z 

Przychodnią SPZOZ

Oddział Noworodkowy Domańskiego 2 68-200 Żary bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

264. Szpital Na Wyspie  Sp. z o.o. Oddział Geriatrii Pszenna 2 68-200 Żary aparat USG, kardiomonitor, 2 fotele kąpielowe, 2 

podnośniki, PUR, 2 wózki inwalidzkie, 5 materace 

przeciwodleżynowe, 2 ssaki, 2 inhalatory, 2 pompy 

infuzyjne, 2 rotory, waga fotelowa, 2 pionizatory, 25 

łóżek



Lp. szpital oddział ulica kod miejscowość przekazany sprzęt

Lista sprzętu zakupionego ze środków 21. Finału

265. Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego  Sp. z o.o.

Pododdział Neonatologiczny Limanowskiego 30 96-300 Żyrardów bilirubinometr, inkubator zamknięty, kardiomonitor, 

lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne

266. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

Oddział Noworodkowy Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec bilirubinometr, kardiomonitor, lampa do fototerapii, 

stanowisko resuscytacyjne


