
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

FUNDACJA 

 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 



 

 

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

 

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

sporządzone zgodnie z: 

- Ustawą o Rachunkowości tj Dz. U.2017 poz 2342 z dnia 11.03.2013roku,  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013r w sprawie wzorów 

rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego Dz.U. z 2013 roku poz 234 

- 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 2017  roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 

120.943.646,39 zł. 

-Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017                                                                                                                                                                    

roku wykazujący zysk netto 43.465.801,41zł. 

-Informacja dodatkowa 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak 

Zastępca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński 

 

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak 

Członek Zarządu- Bohdan Maruszewski 

 

  

  

  

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych- Dorota Pilarska 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 maja 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 tj Dz. U.2017 poz 2342  z dnia 11.03.2013roku,  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013r w sprawie wzorów rocznego 

sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego Dz.U. z 2013 roku poz 234 

- 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 umorzeniowe 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% 

 

 Środki transportu 20%,30% 

 Pozostałe środki trwałe 10%,20%, 30%  
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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 

umorzenia 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  

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. 
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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. 

 

 

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” 
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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.  

- organizacja koncertu pn. „Przystanek Woodstock” 

 

 

 

 

Sporządzono: Warszawa, dnia 30 maja 2018  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 

 

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

 

       Członek Zarządu- Bohdan Maruszewski 

 

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



ROK: 2017Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul. Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 BILANS.

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2017-12-31

Na koniec ub. roku
2016-12-31

- A Aktywa trwa e 15.415.051,30 15.568.353,77
- I Warto ci niematerialne i prawne 43.895,16 2.617,24

1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Warto  firmy 0,00 0,00
3 Inne warto ci niematerialne i prawne 43.895,16 2.617,24
4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwa e 13.728.862,54 13.923.442,93
- 1 rodki trwa e 13.728.862,54 13.923.442,93

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 13.498.187,99 13.729.459,04
c) urz dzenia techniczne i maszyny 138.145,50 125.443,33
d) rodki transportu 2.791,99 4.795,99
e) inne rodki trwa e 89.737,06 63.744,57

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, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale 0,00 0,00
3 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) Od pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale

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

- c) w pozosta ych jednostkach 1.594.000,00 1.594.000,00
-(1) udzia y i 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 105.528.595,09 53.373.054,68
- I Zapasy 10.615.526,02 4.735.918,56

1 Materia y 10.615.526,02 4.735.918,56
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 129.891,83 110.363,58
- 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, w których jednostka posiada zaanga owanie

w kapitale
73.533,70 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 73.533,70 0,00
-(1) do 12 miesi cy 73.533,70 0,00
-(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 0,00 0,00
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

- 3 Nale no ci od pozosta ych jednostek 56.358,13 110.363,58
- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 43.344,24 96.918,32

-(1) do 12 miesi cy 43.344,24 96.918,32
-(2) powy ej 12 miesiecy 0,00 0,00

Druk: 2017-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo  2018.2.a Strona 1 pierwsza



ROK: 2017Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul. Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 BILANS.

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2017-12-31

Na koniec ub. roku
2016-12-31

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnych oraz
innych tytu ów publicznoprawnych

0,00 22,00

c) inne 13.013,89 13.423,26
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 93.286.428,54 47.484.748,06
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 93.286.428,54 47.484.748,06

- 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

- c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 93.286.428,54 47.484.748,06
-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 93.286.428,54 47.484.748,06
-(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 1.496.748,70 1.042.024,48

C Nale ne wp aty na kapita  (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D Udzia y (akcje) w asne 0,00 0,00

Suma 120.943.646,39 68.941.408,45

Druk: 2017-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo  2018.2.a Strona 2



ROK: 2017Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul. Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 BILANS.

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2017-12-31

Na koniec ub. roku
2016-12-31

- A Fundusz w asny 109.961.619,45 66.649.120,51
I Fundusz za ycielski 2.000,00 2.000,00
II Fundusz zasobowy 15.415.051,30 15.568.353,77
III Fundusze pozosta e 51.078.766,74 47.901.325,21
IV Fundusz rezerwowy 0,00 0,00
V Zysk(strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto 43.465.801,41 3.177.441,53
VII Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 10.982.026,94 2.292.287,94
- 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, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale

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

- 3 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) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00

- III Zobowi zania krótkoterminowe 10.368.088,29 2.120.792,79
- 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 Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada

zaanga owanie w kapitale
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
- 3 Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek 10.324.935,07 2.085.939,19

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: 10.149.747,24 1.904.623,34
-(1) do 12 miesiecy 10.149.747,24 1.904.623,34
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i us ugi 0,00 0,00
f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnych oraz innych

tytu ów publicznoprawnych
150.744,07 181.315,85

h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00
i) inne 24.443,76 0,00

4 Fundusze specjalne 43.153,22 34.853,60
- IV Rozliczenia mi dzyokresowe 613.938,65 171.495,15

1 Ujemna warto  firmy 0,00 0,00
- 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 613.938,65 171.495,15

-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 613.938,65 171.495,15

Suma 120.943.646,39 68.941.408,45

Druk: 2017-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo  2018.2.a Strona 3 ostatnia



ROK: 2017Fundacja Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
02-738 Warszawa ul. Dominikanska 19c
NIP: 521-30-03-700 Jednostronny rachunek zysków i strat

          Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2017-12-31

Rok ubieg y

- A Przychody z dzia alno ci statutowej: 119.519.938,59 84.599.696,39
I Wp aty okre lone statutem 105.861.032,51 72.907.053,30
II Inne przychody okre lone statutem 13.658.906,08 11.692.643,09

B Koszty realizacji zada  statutowych, w tym: 73.179.838,51 80.700.605,49
C Wynik finansoy dzia alno ci statutowej (A-B) 46.340.100,08 3.899.090,90

- D Koszty administracyjne 5.438.956,97 4.741.551,10
I Amortyzacja 0,00 0,00
II Zu ycie materia ów i energii 97.892,07 90.343,61
III Us ugi obce 1.523.833,11 1.413.679,44
IV Podatki i op aty 58.128,11 46.617,70
V Wynagrodzenia 2.540.066,73 2.256.328,29
VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 656.449,06 516.191,93
VII Podró e s bowe 13.071,48 6.366,26
VIII Koszty reprezentacji i reklamy 141.964,68 84.305,16
IX Pozosta e koszty 407.551,73 327.718,71

E Wynik z dzia alno ci statutowej po uwzgl dnieniu kosztów admin.
(C-D)

40.901.143,11 -842.460,20

- F Pozosta e przychody operacyjne 125.933,47 2.088.450,70
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 52.000,00
II Dotacje 0,00 0,00
III Inne przychody operacyjne 125.933,47 2.036.450,70

- G Pozosta e koszty operacyjne 636,71 2.381,03
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 636,71 2.381,03

H Wynik na dzia alno ci operacyjnej (E+F-G) 41.026.439,87 1.243.609,47
- I Przychody finansowe 2.449.164,46 1.943.521,03

I Dywidendy i udzia y w zyskach 932.813,47 842.639,64
II Odsetki 1.516.350,99 1.100.881,39
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 1.311,92 2.377,97
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 1.311,92 2.377,97

K Wynik na dzia alno ci statutowej ogó em 43.474.292,41 3.184.752,53
- 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 43.474.292,41 3.184.752,53
N Podatek dochodowy 8.491,00 7.311,00
O Wynik finansowy netto 43.465.801,41 3.177.441,53

Druk: 2017-12-31 Sage Symfonia ERP Finanse i Ksi gowo  2018.2.a Strona 1 ostatnia
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 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 lub 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 - 15520569,26 682222,00 545714,44 463413,76 17211919,46 

       

Saldo otwarcia - 15520569,26 682222,00 545714,44 463413,76 17211919,46 

Zwiększenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- nabycie - - 76913,64 - 52491,73 129405,37 

- inne - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- zbycie - -- - 515437,76 - 515437,76 

- likwidacja - - - - - - 

- inne - - - - - - 

Saldo zamknięcia - 15520569,26 759135,64 30276,68 515905,49 16825887,07 

       

Umorzenie       

Saldo otwarcia - 1719110,22 556778,67 540918,45 399669,19 3216476,53 

Zwiększenia - - - - - - 

- amortyzacja  231271,05 64211,47 2004,00 26499,24 323985,76 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- inne -  - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- zbycie - - - 515437,76 - 515437,76 

- likwidacja - - - - - - 

- inne  - - - - - 

Saldo zamknięcia 

 

 2022381,27 620990,14 27484,69 426168,43 2022381,27 

       

Wartość netto 

 

 13498187,99 138145,50     2791,99 89737,06 13728862,54 

Saldo otwarcia 

 

 15520569,26 125443,33     4795,99 63744,57 15714553,15 

Saldo zamknięcia  13498187,99 138145,50 2791,99 89737,06 13728862,54 
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b. Wartości niematerialne i prawne 
 

 Wartości 

niematerialne 

i prawne 

Razem 

Wartość brutto 85378,98 85378,98 

   

Saldo otwarcia 85378,98 85378,98 

Zwiększenia -  

- aktualizacja wartości -  

- nabycie 42312,00 42312,00 

- inne -  

Zmniejszenia   

- aktualizacja wartości -  

- zbycie -  

- likwidacja -  

Saldo zamknięcia 127690,98 127690,98 

   

   

Umorzenie   

Saldo otwarcia 82761,74 82761,74 

Zwiększenia -  

- amortyzacja 4496,44 4496,44 

- aktualizacja wartości -  

- inne -  

Zmniejszenia -  

- aktualizacja wartości -  

- zbycie -  

- inne 

 

3462,36 3462,36 

Saldo zamknięcia 83795,82 83795,82 

   

Wartość netto 

 

43895,16 43895,16 

Saldo otwarcia 

 

2617,24 2617,24 

Saldo zamknięcia 83795,16 83795,16 

 

 

c. Inwestycje długoterminowe 

 
 

Nieruchomości 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

Długoterminowe aktywa 

finansowe w jednostkach: 

powiązanych pozostałych 

     

Saldo otwarcia 2400,00 -  - 

Zwiększenia - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - 

- nabycie - - - - 

- inne - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - 

- zbycie - - - - 

- likwidacja - - - - 

Saldo zamknięcia 2400,00 -  - 

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

 

 
Wykazana poniżej pozycja dotyczy objętych w latach wcześniejszych udziałów w spółce prawa handlowego. 

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce pn. „Złoty Melon” Sp. z o.o., ul. Dominikańska 19c Warszawa. 

W 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych akcji, obligacji i papierów wartościowych, nie udzieliła też pożyczek. 
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Udziały  

i akcje 

Papiery 

wartościowe 

Udzielone 

pożyczki 

Inne 

     

Saldo otwarcia 1594000,00 - - - 

Zwiększenia  - - - 

Zmniejszenia - - - - 

     

Saldo zamknięcia 1594000,00 - - - 

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

 
 

 

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 493.800,00 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: 

Fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2000,00 złotych został utworzony z wpłat Fundatorów 

 
 

 
6. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszy statutowych w roku 

obrotowym 

 
 Fundusz 

założycielski 

Fundusz 

finansujący 

majątek 

trwały 

Fundusz z wyniku  

z lat ubiegłych 

    

Saldo otwarcia 2000,00 15568353,77 47901325,21 

Zwiększenia 0 171717,37 0 

Transfery 0 0 0 

Zmniejszenia 0 325019,84 3177441,53 

    

Saldo zamknięcia 2000,00 15415051,30 51078766,74 

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

 

 
7. Propozycje podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 

Zysk za rok bieżący zostanie przekazany na zwiększenie Funduszy z lat poprzednich.. 

 

 

8 Rezerwy –pozycja nie występuje 

 

 
9. Odpisy aktualizujące wartość należności-pozycja nie występuje 
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10. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- 

pozycja nie występuje 

 

 
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  

 

 

1066420,42 

 

1485604,32 

Koszty rozliczane w czasie - 11144,38 

   

 

 
Saldo rozliczeń międzyokresowych biernych składa się z następujących pozycji: 

 
 Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

 0,00- 19126,50 

 

 
Saldo przychodów przyszłych okresów składa się z następujących pozycji: 

 
 Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

Przychody dotyczące  

kolejnego roku  

związane z Finałem  

 

171495,15 

 

613938,65 

 

 
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: 

a) Przychody z 25 Finału( ogółem Allegro, dary rzeczowe, środki pieniężne)    105.570.801,49 

b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :            6.538.337,85 

c) Przychody z 1% podatku             7.410.799,25 

 Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych. 

 Fundacja nie osiągała przychodów z działalności gospodarczej. 



Sprawozdanie Finansowe 2017 – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

INFORMACJA DODATKOWA 

6 

 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

W roku 2017 roku Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

W roku 2017 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 

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

a) zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczna             53.792.770,85 

b) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków             1.608.566,88 

c) Program Nieinwazyjnego Wspierania Oddechu u Noworodków                  40.098,33 

d) Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”                1.466.089,62 

e) Kontrakty poza finałowe                 1.606.001,05 

f) Wydatki na działalność pożytku publicznego 1%              4.892.849,25 

g) Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną             9.773.462,53 

 

5. Koszty finansowe - ujemne różnice kursowe, odsetki      1.311,92 

 

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:- pozycja 

nie występuje 
 

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

 

10. Przychody finansowe                 2.449.164,46 

 

11. Pozostałe przychody operacyjne                  125.933,47 

 

12. Pozostałe koszty operacyjne                          636,71 

 

Wynik finansowy netto wykazuje zysk              43.465.801,41 
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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 43.474.292,41 

2. Dochody (przychody) zwolnione z opodatkowania (-) 0,00 

3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) 171.495,15 

 

4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach okresu (+) 613.938,65 

5. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 52.490.023,20 

6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 0,00 

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

8. Dochód (strata) przed odliczeniami 96.406.759,11 

9 Odliczenie od dochodu (-) 96.406.759,11 

10 Dochód/Strata podatkowa 0,00 

11 Bieżący podatek dochodowy (za rok 2017) 0,00 

12 Wydatkowane dochody z lat ubiegłych na cele inne niż statutowe(+) 44.687,00 

13 Podatek dochodowy na podstawie art. 25 ust.4 ustawy o PDOP 8.491,00 

 

 

 

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 31.12.2017 posiada aktywną umowę z firmą leasingową na leasing samochodów. Umowa 

podpisana jest na okres 35 miesięcy . Wartość początkowa środków przyjętych do używania na podstawie wspomnianej 

umowy 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 2017 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 

6 

1 

22 

 

4 

6 

1 

27 

 

 

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. 

Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 firmie Audit C-Land sp. z o.o. zapłacono kwotę 23616,00 złotych. 

Podmiot badający sprawozdanie w roku 2017 nie świadczył usług poświadczających, doradztwa podatkowego oraz innych 

usług. 
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Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 firmie Audit C-Land sp. z o.o. przysługuje kwota wynagrodzenia 

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 30 maja 2018 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 

 

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

 

       Członek Zarządu- Bohdan Maruszewski 

 

       ------------------------------------------------------- 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU ZA ROK 2017 

 

 W 2017 roku Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizowała zadania podjęte  

w latach poprzednich. 

 W sferze realizacji zadań statutowych Konwent Fundatorów wyznaczył Zarządowi następujące 

kierunki działań: 

• Realizacja zakupów dotyczących głównego tematu 25. Finału czyli Dla ratowania życia i 

zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 

medycznej seniorom.  Główny cel statutowy Fundacji, jakim jest ratowanie życia i zdrowia dzieci 

został zrealizowany poprzez zakupy sprzętu medycznego w trybie konkursu ofert 

• Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków 

• Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi  Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą 

• Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków 

• Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 

• Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci 

• Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

• Działalność wychowawczą i promującą idee Fundacji (m.in. Pokojowy Patrol) 

• Pozyskiwanie środków na działalność statutową 

 Działalność informacyjna w zakresie działań podejmowanych przez Fundację 

 

W trakcie roku 2017 Fundacja WOŚP zaangażowana była w następujące ważne przedsięwzięcia:  

- 25. Finał Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla 

zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom 

- Programy Medyczne 

- Festiwal Przystanek Woodstock, 

- przygotowania do 26. Finału – Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków 
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Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrealizowała w 2017 roku wszystkie zamierzone 

cele. 

 

W 2017 roku Fundacja WOŚP uruchomiła Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych  

i Wydłużania Kończyn u Dzieci. Fundacja wyposażyła w specjalistyczny sprzęt dwie polskie kliniki 

ortopedii które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie skutecznego leczenie deformacji 

ubytkowych u dzieci. 

Do realizacji Programu wybrano Klinikę Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMPK  

w Otwocku oraz Klinikę Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu. 

W ramach programu został zakupiony następujący sprzęt: 

 

 Stabilizatory (tzw. ramy Taylora TSF wraz w oprzyrządowaniem i oprogramowaniem) – 28 szt. 

 Stanowisko do znieczulania dzieci w środowisku MR – 1 szt. 

 Stół operacyjny ortopedyczny – 2 szt. 

 Aparat do znieczuleń – 2 szt. 

 Aparat USG – 1 szt. 

 Aparat RTG – 2 szt. 
 

Realizacja programu daje szansę na skutecznie leczenie w Polsce wszystkich dzieci cierpiących na 

schorzenia związane z wadami ubytkowymi kończyn. 

 

1. Zakupy specjalistycznych urządzeń medycznych dla oddziałów ogólnopediatrycznych 

oraz zakupy dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom w ramach 25. Finału – 

realizacja celu Finału.   

 

W ramach 25. Finału  Zarząd Fundacji WOŚP  kontynuował rozpoczęte w latach poprzednich 

zakupy urządzeń medycznych dla Geriatrii. Oddziały geriatryczne oraz Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 

zostały wyposażone w następujące urządzenia: 

 Podnośniki – 48 szt. 

 Fotele kąpielowe – 60 szt. 

 Przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 15 szt. 

 Wózki inwalidzkie – 400 szt. 

 Materace przeciwodleżynowe – 722 szt.  

 Wagi fotelowe – 19 szt. 

 Lokalizatory naczyń krwionośnych – 26 szt. 

 Aparaty EKG – 58 szt. 

 Inhalatory – 115 szt. 
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 Łóżka – 2.086 szt. 

 Pompy strzykawkowe – 117 szt. 

 Aparaty do mierzenia ciśnienia – 67 szt. 

 Rotory – 56 szt. 

 Kardiomonitory – 52 szt. 

 Densytometry – 3 szt. 

 Pulsoksymetry – 24 szt. 
 

W ramach środków zebranych podczas 25. Finału zostały również doposażone Oddziały Pediatryczne. 

Urządzenia medyczne kupione w ramach tej pomocy: 

 aparaty USG – 79 szt. 

 szpitalne łóżka młodzieżowe typu ‘junior’ – 712 szt. 

 szpitalne łóżka dziecięce tzw. ‘szczebelkowe’  - 569 szt. 

 szpitalne łóżka niemowlęce – 42 szt. 

 aparaty EKG – 56 szt. 

 holtery ciśnieniowe ABPM – 30 szt. 

 holtery EKG – 22 szt. 

 lokalizatory naczyń krwionośnych – 76 szt. 

 kardiomonitory – 197 szt. 

 pulsoksymetry – 230 szt. 

 pompy strzykawkowe – 356 szt. 

 pompy objętościowe – 148 szt. 

 Fotele dla rodziców – 448 szt. 

 Pompy do żywienia – 5 szt. 

 Aparaty RTG – 5 szt. 

 szpitalne łóżka dla dzieci duże – 353 szt. 

 

Ze środków 25. Finału w ramach pomocy indywidualnej Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt 

rehabilitacyjny dla potrzebujących dzieci. W ten sposób udało się kupić sprzęt dla 509 dzieci. 

Najczęściej kupowane sprzęty to: 

 

• wózki inwalidzkie - 137 szt. 
• rowery rehabilitacyjne - 60 szt. 
• maty do hydromasażu - 43 szt. 
• urządzenia multifunkcyjne - 30 szt. 
• aparaty słuchowe - 22 szt. 
• foteliki - 23 szt. 

 

 



Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok  
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
 

4 
 

2. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków – Sprawozdanie 

przygotowane przez koordynatora programu Prof. Mirosławę Grałek 

 

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o dane uzyskane na podstawie 61 ankiet otrzymanych 

z ośrodków zajmujących się problemami retinopatii wcześniaków w Polsce.  

Działania profilaktyczne i lecznicze są prowadzone z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez 

Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wzierniki  okulistyczne pośrednie f. Heine, 

fotokoagulatory laserowe f. Iris Medical lub Medical, urządzenia  RetCam f. Clarity). 

W okresie sprawozdawczym zbadano okulistycznie łącznie 12 297 dzieci urodzonych przedwcześnie (w 

roku 2016 było ich 10 062).  

Retinopatię wcześniaków w różnym stadium rozwoju choroby (1.-5.) rozpoznano u 1 504 niemowląt 

czyli u 12,2% ogółu zbadanych wcześniaków (w poprzednim roku 14,3%). W czasie badania wstępnego, 

stadium 4.-5. ROP, nie kwalifikujące się ze względu na zaawansowanie zmian chorobowych do 

laseroterapii, stwierdzono u 23 badanych dzieci. Stanowi to  1,5% dzieci z ROP (w 2017 r. 4.-5.stadium 

ROP rozpoznano u 1,7% dzieci). U pozostałych 1 481 (98,5%) wcześniaków rozpoznano ROP w fazie 

czynnej 1.-3. stadium. 

Spośród 1 481 wcześniaków wyłoniono, w czasie kolejnych badań, 512 niemowląt z ROP 

kwalifikujących się do laseroterapii siatkówki i wykonano u nich ten zabieg, w znieczuleniu ogólnym. 

Odsetek dzieci poddanych laseroterapii siatkówki w stosunku do ogólnej liczby 12 297 wszystkich 

badanych wcześniaków wynosi 4,2%, a w stosunku do 1 504 dzieci z ROP 34% (w roku 2016 

odpowiednio 5,6% i 39,5%). Pozytywny efekt laseroterapii i regresję zmian siatkówkowych uzyskano u 

493 leczonych wcześniaków – 96,3% poddanych tej terapii, czyli tej grupie dzieci – wcześniaków 

uratowano wzrok, ułatwiając im dalszy prawidłowy rozwój psychosomatyczny i intelektualny. 

Efektywność przeprowadzonych zabiegów laseroterapii nie odbiega od wyników uzyskiwanych 

w ośrodkach zagranicznych. 

W 2017 roku najliczniejsza grupa dzieci (powyżej 500 niemowląt) była zbadana w centrach 

medycznych mieszczących się w miastach (w kolejności alfabetycznej):  

Gdańsk - 983,  

Katowice - 847,  

Lublin – 2 256,  
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Łódź - 114,  

Szczecin - 503,  

Warszawa – 1 114. 

 

Najwięcej zabiegów fotokoagulacji laserowej siatkówki (powyżej 30) wykonano zbiorczo w 

ośrodkach (wg kolejności alfabetycznej):  

Gdańsk - 63,  

Katowice - 85,  

Łódź - 36,  

Poznań - 37,  

Wrocław - 72,  

Wałbrzych - 38,  

Warszawa - 138. 

 

Podsumowując, dzięki zakupionej przez Fundację WOŚP aparaturze okulistycznej, w ramach 

wieloletniej realizacji programu medycznego dotyczącego leczenia i zapobiegania retinopatii, zbadano 

215.453 dzieci przedwcześnie urodzonych. Retinopatię w stadium kwalifikującym się do laseroterapii 

siatkówki, rozpoznano i wykonano zabieg u 9 028 niemowląt (4,2 % ogółu badanych dzieci). Zabieg był 

skuteczny u 8 680 (96,1%) dzieci poddanych laseroterapii, czyli tę grupę dzieci uchroniono przez utratą 

wzroku. Jak wynika z ankiet sprawozdawczych, na przestrzeni ostatnich lat liczba dzieci z ROP 

utrzymuje się na podobnym poziomie, efekty leczenia za pomocą fotokoagulacji laserowej laserem 

diodowym są zbliżone. 

 

 

3. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi  Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – 

sprawozdanie przygotowane przez dr n. med. Katarzynę Cyganek  

 

Obecnie w programie uczestniczą 32 ośrodki z całej Polski. Są to ośrodki diabetologiczne, 

posiadające Poradnię Diabetologiczną z możliwością hospitalizacji na oddziale diabetologicznym oraz 

z dostępem do specjalistycznej opieki położniczej. 
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W omawianym okresie opieką objęto 511 pacjentek z przedciążową cukrzycą typu 1  

Do końca omawianego okresu łącznie zakończyło ciążę   - 230 kobiet 

Ciąże zakończone porodem     - 214 (93,0%) 

Ilość poronień        - 16 (7,0%) 

Ilość wad rozwojowych      - 10 (4,7%) – z 214 porodów 

Zgony noworodków lub wewnątrzmaciczne   - 2 (0,9%) – z 214 porodów 

Ilość zdrowych dzieci      - 202 

 

Nadal pozostaje w ciąży      - 115 

Aktualnie planujące ciążę     - 161 

 

 

4. Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków – sprawozdanie 

przygotowanie przez Przewodniczącą Rady Naukowej Programu, Prof. zw. dr hab. med. 

Elżbietę Gajewską    

 

Rok 2017 to już 15 rok w którym był kontynuowany program medyczny Fundacji WOŚP -  

„Nieinwazyjne Wspomaganie Oddechu  u Noworodków”. 

Niezmiennie podstawowym celem programu jest: 

- ograniczenie ilość wentylacji mechanicznej, stosowanej u wcześniaków i noworodków, która powoduje 

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

- zmniejszenie ilość intubacji, która powoduje ból i dużo powikłań oraz 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). 

 

Na podstawie uzyskanych rezultatów w leczeniu niewydolności oddechowej przez uczestników programu 

możemy stwierdzić, że założone cele programu były  w  roku 2017 w pełni realizowane.  
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Skuteczność leczenia w całym okresie trwania programu od 2013 do końca 2017 roku wynosiła 83,3%. 

Leczonych w tym okresie było 52 467 noworodków, aż 43 703 uniknęło wentylacji inwazyjnej i 

intubacji. Ten wynik stawia Polskę w światowej czołówce w leczeniu nieinwazyjnym zaburzeń 

oddechowych u noworodków. 

 

Metoda Infant Flow jest powszechnie stosowana w polskich szpitalach.  W roku 2017  ośrodki 

III i  II stopnia referencyjności stosowały tą metodę  jako podstawową terapię  leczenia chorób 

przebiegających z niską wartością czynnościowej pojemności zalegającej (FRC). Infant Flow 

wykorzystywano szczególnie do leczenia  Zespołu Zaburzeń Oddychania (ZZO) oraz innych jak obrzęk 

płuc, przejściowe tachypnoe noworodków (TTN), bezdechy wcześniacze, przetrwałe nadciśnienie 

płucne, zapalenie oskrzelików i płuc, dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), zespół aspiracji smółki, 

odzwyczajanie od respiratora. 

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków działa prężnie w ośrodkach II i III 

stopnia opieki. W 2017 roku w programie było zarejestrowanych 245 ośrodków , które miały do 

dyspozycji, zakupione przez Fundacje WOŚP, 464 aparaty Infant Flow-SiPAP. 

 

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków realizowany jest również od 2016 

roku w ośrodkach I stopnia opieki.  

W roku 2016 Fundacja WOŚP zakupiła do programu 31 sztuk aparatów Precision Flow - Vapotherm.  

Kupione urządzenia HFNC (high flow nasal cannula) to najwyższej klasy sprzęt służący do 

nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodka z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim 

przepływem gazów. 

Skuteczność stosowania  HFNC jest weryfikowana na podstawie raportów sporządzanych przez 

ośrodki. W 2017 roku według danych z 22 ośrodków urządzenie HFNC zastosowano u 97 noworodków. 

U 63 pacjentów (68%) HFNC była metoda skuteczną – noworodki udało się ustabilizować z 

wykorzystaniem tej metody w szpitalu macierzystym. 34 (29%) pacjentów wymagało przekazania do 

ośrodka wyższego stopnia referencji (w tym 11 wcześniaków z bardzo mała urodzeniową masa ciała), 

spośród nich 27 wymagało innych form nieinwazyjnego wsparcia oddechu, a jedynie 7 intubacji i 

wentylacji mechanicznej. 

Wśród „liderów” w zakresie ilości leczonych pacjentów znajduje się Plesze, Płock, Tczew, Brodnica. 

Nie zaobserwowano dotychczas żadnych powikłań terapii, co jest bardzo ważna informacją 

wskazująca na bezpieczeństwo tej metody.      
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Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków wykazuje dużą skuteczność. Analiza 

wyników pochodzących z komputerowej bazy danych programu potwierdza, że faktyczny obraz efektów 

programu jest bardzo dobry. 

Należy podkreślić wysoką dynamikę stosowania Infant Flow na sali porodowej. Stosowanie metody 

Infant Flow od  momentu urodzenia staje się w  szpitalach postępowaniem rutynowym.  Każdy 

noworodek, który wymaga wspomagania oddechu jest natychmiast po urodzeniu podłączany do 

aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania. Respiratory do inwazyjnego wspomagania 

oddechu w tych ośrodkach stoją nieczynne. Taki wynik jest rezultatem systematycznego zwiększania 

każdego roku ilości zestawów inkubator + Infant Flow  (140 sztuk). Skuteczność programu przekracza 

80% i ma tendencję wzrostową.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

               
      

Rysunek 1.  Skuteczność  programu w latach 2003 do 2017    (83,3%) 

 

Ilość leczonych ogółem / Ilość która uniknęła intubacji = skuteczność programu    

 

W roku 2017 program był realizowany w aktywności zasadniczej to jest; nieinwazyjne wspomaganie 

oddychania metodą  Infant Flow – SiPAP oraz czterech aktywnościach wspomagających, które 

przedstawiono na rysunku nr 2. Podane na tej rycinie wyniki  nie dają pełnego obrazu rzeczywistych 

rozmiarów stosowania metody Infant Flow, ponieważ  nie wszystkie ośrodki składają sprawozdania. 
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W roku 2017 sprawozdania zostały przesłane tylko przez 32 ośrodki, zgodnie z zastosowaniem 

nowego systemu sprawozdawczego utworzonego w 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 2. Aktywności programu „Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków”  

stan na 31.12.2017. 

 

Rok 2017 to również kontynuacja, podjętego w roku 2009, kierunku o jaki został rozszerzony program 

Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków, mianowicie o wentylację oscylacyjna wysokiej 

częstotliwości zwaną w skrócie HFOV.  

Jest to najbardziej  łagodna forma wentylacji mechanicznej, która minimalizuje uszkodzenia płuc (VILI). 

Ta forma wentylacji jest przewidziana dla noworodków, które nie odpowiadają na leczenie 

wentylacją nieinwazyjną. Takich noworodków jest ok. 20% z całej liczby  dzieci wymagających 

wsparcia oddechowego.  W okresie od początku tej aktywności w programie to jest od 2009r do końca 

2017r było leczonych z użyciem wentylacji oscylacyjnej ok. 1 025 noworodków. 
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Respirator wysokiej częstotliwości Sensor Medics 3100A jest  najlepszym oscylatorem na świece. 

Zapewnia prawdziwą wentylację oscylacyjną, która polega na utrzymywaniu otwartych płuc i 

wentylacji minimalną objętością oddechową – mniejszą od objętości przestrzeni martwej.  

Ten nowy sposób leczenia noworodków w naszym programie  rozwija się systematycznie. W roku 2017 

działało 49 ośrodków, które otrzymały respirator HFOV od Fundacji WOŚP. W leczeniu wentylacyjnym 

wysoką częstotliwością noworodków stosuje się następujące zasady: 

1. rozpoczęcie leczenie od nCPAP – Infant Flow  jeżeli to nie wystarcza to zastosowanie, 

2. wentylacji nieinwazyjnej w trybie BiPHASIC, lub DuoPAP   jeżeli to nie  pomaga to używa się, 

3. wentylację HFOV. 

W ten sposób pomija się całkowicie inwazyjną wentylację mechaniczną, element który jest 

największym zagrożeniem dla zdrowia noworodka, bowiem powoduje wiele uszkodzeń i powikłań 

(VILI). 

Takie postępowanie jest zgodne z celem  naszego programu. 

 

Przedstawione powyżej wyniki działania programu „Nieinwazyjne Wspomaganie Oddechu u 

Noworodków” dają jednoznacznie świadectwo na potrzebę kontynuacji programu oraz jego rozwoju. 

W latach 2012 – 2017 nastąpił znaczny przyrost leczonych noworodków metodą Infant Flow.  

Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost ilości leczonych noworodków w stosunku do umiarkowanego 

wzrostu ilości ośrodków, co potwierdza konieczność dalszego rozwijania programu.  

Tylko zaopatrzenie w sprzęt na światowym poziomie w połączeniu z wiedzą lekarzy neonatologów 

sprawi, że noworodki w polskich szpitalach będą miały zapewnioną maksymalnie dobrą opiekę. 

 

 

5. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – sprawozdanie 

przygotowane przez Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych 

Przesiewowych Badań słuchu u Noworodków. 

 

Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków bierze udział 400 

ośrodków I poziomu, 69 ośrodków II poziomu oraz 26 ośrodki  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 29 5 3 

kujawsko – pomorskie 24 4 1 

lubelskie 22 3 2 

lubuskie 15 4 1 

łódzkie 27 3 2 

małopolskie  28 4 3 

mazowieckie 53 11 1 

opolskie 12 2 1 

podkarpackie 22 2 2 

podlaskie 16 2 1 

pomorskie 19 3 1 

śląskie 42 11 3 

świętokrzyskie 13 2 1 

warmińsko – mazurskie 20 2 1 

wielkopolskie 36 8 1 

zachodniopomorskie 22 3 2 

razem 400 69 26 

  

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń-listopad 2017 - Centralna Baza Danych 
PPPBSUN 
 
Od stycznia do listopada 2017 r. do bazy Programu wprowadzono 351 583 dzieci czyli o około 17 500 

więcej niż w tym samym przedziale czasu w roku 2016 (334 136 dzieci). 

 

W 2017 roku, do końca listopada, przebadano 345 724 (98,3% dzieci wprowadzonych do Centralnej 

Bazy Danych – o 0,2% mniej niż w roku 2016). Badania nie wykonano u 5 859 dzieci (1,7%). Liczba dzieci 

z wynikiem Norma - Norma to 323 491 (92,0%), z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka - 12 

107 (3,4%), z wynikiem nieprawidłowym 8 960 (2,6%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami 

ryzyka 1 166 (0,3%). 

 

Podsumowanie danych z II i III poziomu– styczeń-listopad 2017 

 
Od stycznia do listopada 2017 r. w bazie Programu zarejestrowano 41 247 wizyt na II i III poziomie, 
w tym 25 480 wizyt dzieci, które pojawiły się tam po raz pierwszy. 
 
Diagnostykę ukończyło 12 790 dzieci urodzonych miedzy styczniem a listopadem 2017 r. 
 
Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim poziomie to 79 dni. 
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Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 84 dni. 
 
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym niedosłuchem to 108. 
 
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym niedosłuchem to 225. 
 
Liczba dzieci z potwierdzonym niedosłuchem, których wizytę odnotowano na III poziomie to 24.  
 
Średni wiek dziecka pojawiającego się na III poziomie to 156 dni. 
 
 

 

6. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

 

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest 

realizowany od 2006 roku. Celem programu jest rozpowszechnienie idei i informacji dotyczących 

pierwszej pomocy. Program przeznaczony jest dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Na 

zajęciach nauczyciele uczą się udzielania pierwszej pomocy i następnie przekazują swoją wiedzę 

uczniom. Dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od zadbania o swoje 

bezpieczeństwo i wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie 

poszkodowanej. Szkolenie odbywa się na terenie powiatu z którego wywodzą się zgłoszone jednostki. 

Szkolenia odbywają się w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Z każdej zgłoszonej szkoły zapraszamy 

dwóch nauczycieli, którzy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz 

nieodpłatnie materiały dydaktyczne tj. podręczniki dla nauczyciela, książki dla dzieci, zestaw 

fantomów, tekturowe telefony, płyty instruktażowe, oraz tablice edukacyjne. Dbając o to aby w każdej 

szkole byli przeszkoleni nauczyciele w ramach Programu i zajęcia dla dzieci były prowadzone regularnie 

jest możliwość doszkolenia nauczycieli z placówki. 

 

Dział Ratujemy i Uczymy Ratować realizuje działania w obszarach: 

 Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

 Prowadzenie Training Center American Heart Association 

 Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować 

 Organizacja rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

 Działania związane z Finałem WOŚP 

 Działania związane z Przystankiem Woodstock 

 Działania okazjonalne 
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W 2017 roku w ramach 15 szkoleń przekazane zostały zestawy materiałów dydaktycznych do 316 szkół 

podstawowych: 

 Fantomy little anne – 94 

 Fantomy mini anne – 398 

 Podręczniki dla nauczyciela – 666 

 Podręczniki dla ucznia – 47 411 

 Telefon tekturowy – 47 411 

 

 

Oprócz tego systematycznie realizowana jest wysyłka podręczników dla dzieci i telefonów tekturowych 

do szkół, które aktywnie prowadzą zajęcia w ramach Programu. Do tych szkół również zostają wysłane 

nowe podręczniki dla nauczyciela. Pod koniec roku szkolonego wysyłane są hologramy do umieszczenia 

na świadectwach uczniów objętych Programem. 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.  

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

dokument potwierdzający realizację Programu – 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. 

W 2017 roku zrealizowano następujące działania w zakresie informowania i promocji: 

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

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

polegał na stworzeniu przez uczniów szkoły podstawowej wraz z nauczycielem tablicy 

edukacyjnej podejmującej tematykę Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”- 

tematykę ratowania życia ludzkiego. Po ocenieniu prac zostały wyłonione szkoły, które 

rywalizowały podczas II etapu Konkursu. II etap polega na przygotowaniu pierwszo pomocowej 

gry edukacyjnej. Do Finału Konkursu jury wyłoniło 10 drużyn. W Finale każda drużyna brała 
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udział w grze miejskiej podczas której wykonywała zadania związane z tematyką pierwszej 

pomocy takich jak sztafeta RKO, czy resuscytacja prowadzona w jednym tempie. 

Finał konkursu odbył się 3 czerwca 2017 roku w Warszawie.  

2. Jesienią 2017 roku po raz czwarty w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie 

nagłego zatrzymania krążenia (NZK) zorganizowany został „Europejski Dzień Przywracania 

Czynności Serca”. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania 

pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane NZK. 16 października 

postanowiliśmy pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-

oddechowej przez jak największą liczbę osób. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy nie tylko 

szkoły podstawowe, ale także każdą osobę czy instytucję, która posiada dostęp do fantomu. W 

akcji wzięło udział ponad 85 000 osób.  

3. W roku 2017 kontynuacja współpracy z wydawnictwem Hippocampus z którym wspólnie  

stworzyliśmy grę edukacyjną Było sobie życie Pierwsza pomoc. 

4. 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 

dotyczące Programu, konspekty zajęć, materiały edukacyjne oraz popularyzujące pierwsza 

pomoc. Liczba osób, które odwiedzają profil Ratujemy  Uczymy Ratować bardzo się 

powiększyła. 

5. Styczeń 2017 – Finał – przygotowanie wejść antenowych dotyczących pierwszej pomocy, 

współpraca z nauczycielami i dziećmi z objętych Programem i szkołami, które prezentowały 

swoje umiejętności w studiu telewizyjnym w Warszawie. Zorganizowanie wspólnej strefy pod 

Pałacem Kultury i Nauki z naszym Partnerem gdzie każdy mógł nauczyć się pierwszej pomocy 

6. Maj 2017 – przygotowanie oraz przeprowadzenie merytoryczne sesji zdjęciowej do filmów na 

temat pierwszej pomocy. Filmy te ukazywały się w metrze warszawskim. 

7. Czerwiec 2017 – w specjalnym wydaniu czasopisma Mamo to ja pojawił się kurs pierwszej 

pomocy dla rodziców. Wydanie specjalne tej gazety ukazało się pod patronatem Fundacji 

WOŚP. 

8. Czerwiec 2017 – wysyłka do szkół podstawowych hologramów 

9.  Lipiec/sierpień 2017 – Festiwal Przystanek Woodstock – wystawiono namiot Ratujemy i 

Uczymy Ratować, w którym instruktorzy Fundacji WOŚP z uprawnieniami AHA przeprowadzali 
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szkolenia dla wszystkich chętnych osób odwiedzających Przystanek Woodstock. 

Rozpowszechniano tematykę pierwszej pomocy oraz założenia Ratujemy i Uczymy Ratować. 

Organizowanie szkoleń, które miały na celu odnowienie certyfikatu z pierwszej pomocy dla  

wolontariuszy Pokojowego Patrolu. 

10. Podczas wakacji 2017r. – nauka pierwszej pomocy na specjalnie zorganizowanych strefach na 

polskich plażach  - Projekt Plaża  

11. Zorganizowanie stoiska pierwszej pomocy podczas Meczu TVN-WOŚP 

12. Październik 2017r. – przekazanie sprzętu zakupionego przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

13. W 2017 roku wzięliśmy udział w wielu imprezach, piknikach gdzie instruktorzy Fundacji WOŚP 

z uprawnieniami AHA uczyli pierwszej pomocy na specjalnie zorganizowanych stoiskach m.in. 

dzień dziecka w Zduńskiej Woli, szkolenie dla wolontariuszy Muzeum Powstania 

Warszawskiego, szkolenie dla pracowników TVN, stoisko pierwszej pomocy podczas pikniku 

Inicjatyw Pozarządowych 

 

Fundacja od 2005 roku prowadzi szkolenia na podstawie wytycznych American Heart 

Association (AHA). Fundacja WOŚP jest oficjalnym Międzynarodowym Ośrodkiem 

Szkoleniowym AHA. Obecnie z  Fundacją współpracuje 8 instruktorów wykładowców 

posiadających prawo nadawania statusu instruktorskiego oraz 89 instruktorów z 

uprawnieniami AHA. W ciągu 2017 roku w ramach szkoleń przeprowadzonych według 

standardów AHA wydano 349 certyfikatów. 

 

7. Działalność promująca idee Fundacji – Pokojowy Patrol. 

 

W roku 2017 zostało zorganizowane: 

 8 szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy Pokojowego Patrolu. Uczestniczyło w nich 310 

osób. Wg. stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. w elektronicznej bazie Pokojowego Patrolu jest 

zarejestrowane 124 osoby jako kandydatów na szkolenia. 

 

Ponadto w minionym roku odbyły się: 

 Szkolenie Liderów poprzedzające 23. Przystanek Woodstock (24 – 25.06.2017 r.) 

 Spotkanie Liderów podsumowujące działania na 23. Przystanku Woodstock (7 – 8.10.2017 r.) 
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 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy AHA CPR AED dla wolontariuszy współpracujących od 2 

lub więcej lat (1-3.08.2017 r.); uczestniczyło w nim 35 osób; 

 2 Szkolenia specjalistyczne dedykowane wolontariuszom pracującym podczas wydarzeń 

organizowanych przez Fundację w grupach Media / Internet / KręciołaTV (12 – 14.05 oraz 27 – 

29.10.2017 r.) 

 Trening przygotowujący liderów działających w czasie 23. Przystanku Woodstock. 

 

W 2017 r. podczas szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy PP staż instruktorski rozpoczęło 

29 osób. Pełny cykl 3 szkoleń oraz 3 imprez zewnętrznych (wymaganych w ramach stażu) 

ukończyło 5 osób. 

 

Pokojowy Patrol był obecny i działał jako Służba Informacyjna przy organizacji  

i zabezpieczeniu: 

 

 25. Finału WOŚP – styczeń 2017 –  398 osób 

 4 koncerty w ramach Eliminacji Zespołów (Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź) – 75 osób 

 23. Przystanku Woodstock – lipiec  2016 –  996 osób 

 

W trakcie tych wydarzeń wolontariusze Pokojowego Patrolu działali w charakterze Służby 

Informacyjnej oraz zabezpieczenia medycznego. Realizacja tych funkcji odbywała się we współpracy ze 

służbami profesjonalnymi takimi jak: Pogotowie Ratunkowe, Staż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Straż 

Graniczna oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 

Pokojowy Patrol był zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie następujących wydarzeń 

organizowanych przez Fundację: 

 

25. lecie WOŚP - Rozliczenie 25. Finału WOŚP 2017-03-07 

Finał Konkursu RUR 2017 2017-06-03 

Wielki Mecz WOŚP vs. TVN 2017-09-03 

Przekazanie sprzętu dla OSP 2017-10-06 

 

 



Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok  
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
 

17 
 

Pokojowy Patrol jako wolontariat Fundacji WOŚP podejmował aktywność na licznych wydarzeniach 

i imprezach, które były organizowane przez Fundację lub na udział w których Fundacja wyraziła 

zgodę. Były to: 

 

 

Wydarzenie Data 

Ultramaraton Zamieć 2017 - Szczyrk 2017-01-28 

Bieg na Szczyt 2017 - Warszawa 2017-03-11 

12. Półmaraton Warszawski 2017-03-25 

Runmageddon Gdynia / Myślenice / Wrocław / Warszawa  2017 

Biegi w Szczawnicy 2017 2017-04-21 

PYRKON 2017 - Poznań 2017-04-28 

ENDURO MTB Srebrna Góra / Przesieka / Baligród / Mieroszów  2017 

Dzień Dziecka - SOSW Bydgoszcz 2017-06-01 

Ogólnopolskie Dni Integracji - Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2017- Kraków 2017-06-03 

ENEA5150 Warsaw Triathlon 2017 2017-06-10 

Powidz Jam Festival 2017-07-20 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w Warszawie 2017-09-09 

39. Maraton Warszawski 2017-09-24 

Beskidy Ultra Trail - Szczyrk 2017-09-28 

 

Podczas ww. wydarzeń Pokojowy Patrol działał w roli Służby Informacyjnej oraz wspierał działania służb 

medycznych. Organizatorzy w zamian za wsparcie ich wydarzeń zapewnili możliwości promocji 

wolontariatu Fundacji WOŚP (punkty informacyjne, akcje ulotkowo-plakatowe, komunikacja dot. 

wzajemnej współpracy skierowana do uczestników wydarzeń). 

Bieżąca komunikacja z wolontariuszami odbywała się z wykorzystaniem poczty elektronicznej, portali 

społecznościowych oraz usługi Serwer SMS.  Aktualne informacją są publikowane również na dostępnej 

jedynie dla Pokojowego Patrolu stronie www.patrol.wosp.org.pl  

 

8. Informowanie o działaniach Fundacji. 

 

Rok 2017 był w pracy Sekcji Public Relations i w całorocznych działaniach komunikacyjnych rokiem 

przełomowym. Wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze – zmieniło się medialne otoczenie 

Fundacji. 25. Finał WOŚP w styczniu 2017 roku po raz pierwszy w historii miał nowego 

współgospodarza telewizyjnego. Tradycyjnie występującą w tej roku Telewizję Polską, a więc podmiot 

publiczny, zastąpiło prywatne konsorcjum medialne – Grupa TVN. Zmiana ta przyniosła szereg daleko 

http://www.patrol.wosp.org.pl/
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idących konsekwencji, w tym najważniejszą – okazało się, iż Finał WOŚP można z sukcesem 

potraktować prawidłami rynkowych produkcji telewizyjnych i osiągnąć sukces w zasięgu, oglądalności 

i docieralności przekazu. Uderzające było to zwłaszcza na tle podejmowanych przez nadawcę 

publicznego prób zastąpienia Finału WOŚP innym projektem społecznym. Próby te okazały się 

całkowitym niewypałem. Z kolei Finał WOŚP na antenach Grupy TVN nabrał nowego, nowoczesnego 

charakteru, przy ogromnym zaangażowaniu wszystkich ekip włączonych do produkcji i promocji 

wydarzenia. Największym fenomenem zmiany partnera telewizyjnego okazało się oddolne, ogromne 

zaangażowanie pracowników nowego nadawcy i niesamowita kreatywność w podejmowaniu nowych, 

finałowych aktywności.  

Drugim trendem obserwowanym w roku 2017 był dalszy, systematyczny rozwój nowoczesnych form 

masowego komunikowania za pośrednictwem sieci internet. Stała się to przestrzeń intensywnej 

ekspansji prowadzonej przez wszystkie ośrodki medialne, w której zacierają się tradycyjne podziały i 

klasyfikacje sposobów dotarcia do odbiorców. W tym kontekście podejmowane przez Fundację WOŚP 

od lat wysiłki w rozwoju nowoczesnych metod komunikacji przynoszą doskonałe efekty. Oprócz tego, 

że Fundacja rozwija intensywność, atrakcyjność i zasięg przekazu internetowego, duże znaczenie ma 

tutaj spójność prowadzonej komunikacji i angażowanie mediów do przekazania tych samych treści, 

które są eksponowane w internecie. Przynosi to efekt synergii – aktywności w różnych kanałach 

dotarcia wzajemnie się animują, potęgując swoją efektywność.  

Oprócz TVN, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuowała rozwój współpracy z pozostałymi, 

kluczowymi partnerami medialnymi – Wydawnictwem Polskapress, Grupą Eurozet i Antyradiem, 

Grupą RAS i portalem Onet, jak również kilkoma pomniejszymi. W roku 2017 znacząco wzrosła także 

aktywność mediów Grupy Agora oraz ich sztandarowego tytułu – Gazety Wyborczej. Jednakowoż nie 

tylko partnerzy medialni byli przedmiotem intensywnej współpracy ze strony Fundacji. W dalszym 

ciągu rozwijaliśmy narzędzia i warsztat kooperacji ze wszelkimi ośrodkami przekazu medialnego 

zainteresowanymi najróżniejszymi aspektami działalności Fundacji. Nowoczesna baza mediów, 

wirtualny Newsroom, narzędzia szybkiej i masowej komunikacji, a przede wszystkim dbałość o jakość i 

wartość przekazywanych informacji – wszystko to widać było we wzroście ilości publikacji na temat 

WOŚP. Wszystko to, dodatkowo animowane i potęgowane przez aktywność w internecie i w pełni 

interaktywną filozofię komunikacji, przyniosło doskonały efekt wizerunkowy i dało siłę do radzenia 

sobie z lokalnymi kryzysami. 

Ważnym wydaje się także fakt coraz lepszego wykorzystania intensywnej komunikacji wszystkich 

partnerów i podmiotów współpracujących z WOSP. Chodzi tu nie tylko o marki wspierające Fundację, 
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ale także chociażby polskie i zagraniczne Sztaby WOŚP. Rok 2017 był rokiem pracy nad udostępnieniem 

jeszcze lepszych narzędzi do komunikacji przekazu Orkiestry. Prowadząc serwis 

dobrastronainternetu.pl Fundacja wpływała na poziom świadomości, wiedzy o narzędziach i metodach 

komunikacji, jednocześnie wspierając lokalnych organizatorów WOŚP w multimedialny kontent i 

gotowe treści. Wszystko to, połączone z bardzo intensywną współpracą komunikacyjną z 

komercyjnymi markami dysponującymi środkami, budżetem i profesjonalnym wsparciem agencyjnym, 

dawało bardzo dobre rezultaty tak naprawdę w ciągu całego roku 2017.  

Nie można na tym tle nie docenić ogromnej roli Jerzego Owsiaka jako inlfuencera i mocny autorytet 

dla ogromnej części polskiego społeczeństwa. Aktywność Prezesa Zarządu WOŚP w mediach 

społecznościowych i tradycyjnych oraz uczestnictwo w wielu wydarzeniach często skokowo zwiększała 

siłę całościowej komunikacji Fundacji, wpływając na ostateczny, całoroczny odbiór jej działań.  

I to jest warte podkreślenia – rok 2017 to rok systematycznego wzrostu pozytywnego postrzegania 

działalności WOŚP przez szeroko pojętą opinię publiczną w Polsce. Mimo zmiany otoczenia i większej 

ilości czynników zagrażających wizerunkowi Orkiestry, stabilne fundamenty działań komunikacyjnych 

pozwalają uzyskać efekt wręcz odwrotny. Najważniejszym rezultatem tego stanu rzeczy jest znaczący 

wzrost wartości środków pozyskanych w styczniowych Finałach. Ale nie można tu nie zauważyć szeregu 

wyróżnień, nagród, wyników prowadzonych badań i publikowanych rankingów, które jednoznacznie 

pokazują siłę poparcia i zaufania społecznego dla działalności Orkiestry.  

Właśnie zaufanie społeczne to największy kapitał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w jego 

utrzymanie angażowanych jest multum środków komunikacyjnych, co przynosi efekty  i jest dobrym 

prognostykiem przed kolejnym, 2018 rokiem.  

 

W 2017 roku w polskich mediach wg narzędzia oferowanego przez Newton Media ukazało się 13 884* 

publikacji w 306 źródłach zrealizowanych przez 2 223 autorów, w tym: 

- 7 310 – użyte monitorowane hasło: WOŚP 

- 3 904 – użyte monitorowane hasło: Jurek Owsiak 

- 174 – użyte monitorowane hasło: Pokojowy Patrol 

- 2 496 – użyte monitorowane hasło: Przystanek Woodstock 

* system podaje dane obliczając wszystkie zawarte wyniki w artykule (w jednym materiale mogą 

wystąpić wszystkie szukane słowa, zatem będą wypisane w każdym „dziale”) 
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Dane podane za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 

 

 

Dane podane za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
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Dane podane za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 

25. Finał WOŚP 

 

W czasie 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy akredytowanych było 210 dziennikarzy z 87 

redakcji (w tym również freelancerzy). 

Po raz pierwszy głównym partnerem telewizyjnym Finału WOŚP została Grupa TVN. Relację z 

wydarzenia można było oglądać na antenie TVN, TTV oraz TVN24. 25. Finał WOŚP rozpoczął się o 8:00 

rano w programie „Dzień Dobry TVN. W dziewięciu miastach Polski – Sosnowcu, Poznaniu, Zielonej 

Górze, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Krakowie, Świebodzicach i Olsztynie - specjalni wysłannicy oraz 

reporterzy TVN będą na bieżąco informowali  o przebiegu akcji koordynowanej przez lokalne sztaby. 

W całym kraju w obsługę medialną wydarzeń finałowych zaangażowano prawe wszystkie regionalne 

redakcje prasowe, radiowe i internetowe.  

Od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku w mediach tradycyjnych pojawiło się 7 013 publikacji (to 2 821 

wyników więcej niż w poprzednim roku). Materiały informacje prasowe wg wyszukiwanych wyników: 

- 4 886 - użyte monitorowane hasło: WOŚP 

- 1 797 – użyte monitorowane hasło: Jurek Owsiak 
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- 33 – użyte monitorowane hasło: Pokojowy Patrol 

- 297 – użyte monitorowane hasło: Przystanek Woodstock 

 

* system podaje dane obliczając wszystkie zawarte wyniki w artykule (w jednym materiale mogą 

wystąpić wszystkie szukane słowa, zatem będą wypisane w każdym „dziale”) 

 

W 2017 roku po raz pierwszy Finałowe Miasteczko WOŚP (ze sceną oraz studiem telewizyjnym) stanęło 

na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki  w Warszawie.  

Już po raz piąty Fundacja WOŚP korzystała z usług SMS Serwer – platformy do wysyłania krótkich 

wiadomości tekstowych, dzięki której można było na bieżąco komunikować się z dziennikarzami,  

a także prowadzić politykę informacji pomiędzy wolontariuszami, a koordynatorami Centrum 

Prasowego.   

 

 

 

23. Przystanek Woodstock 

 

W czasie 23. Przystanku Woodstock akredytowało się 220 dziennikarzy (razem z freelancerami) z 87 

polskich i zagranicznych redakcji.  

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku marca okazało się  3 493* informacji prasowych wg 

wyszukiwanych wyników: 

- 802 - użyte monitorowane hasło: WOŚP 
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- 1 055 – użyte monitorowane hasło: Jurek Owsiak 

- 121 – użyte monitorowane hasło: Pokojowy Patrol 

- 1 515 – użyte monitorowane hasło: Przystanek Woodstock 

* system podaje dane obliczając wszystkie zawarte wyniki w artykule (w jednym materiale mogą 

wystąpić wszystkie szukane słowa, zatem będą wypisane w każdym „dziale”) 

 

Dane podane za okres od 01.06.2017r. do 31.08.2017r. 

 

Patronami medialnymi 23. Przystanku Woodstock byli: Antyradio, Interia, Naszemiasto, Co Jest Grane, 

Gazet Lubuska, CGM oraz Jazz Forum. Każdego dnia w Centrum Prasowym odbywały się konferencje 

prasowe z udziałem Jurka Owsiaka, a także przedstawicieli sponsorów i partnerów festiwalu oraz władz 

regionu (woj. lubuskie). Po raz kolejny przedstawiciele województwa zorganizowali codzienny catering 

dla dziennikarzy. 

Na 23. Przystanku Woodstock Fundacja WOŚP ponownie uruchomiła w pełni samodzielnie działające 

Radio Woodstock, emitujące program od środy do soboty. Ramówka radia została realizowana przez 

kilkuosobową redakcję dziennikarzy – wolontariuszy. Radio Woodstock mogło funkcjonować dzięki 

zaangażowaniu studenckiego Radia Sfera (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), które 

zapewniło wsparcie techniczne oraz reporterskie. 

Radio nadawało przez całą środę oraz od czwartku do soboty od godziny 10:00 rano do momentu 

rozpoczęcia koncertów. Można było go słuchać zarówno na festiwalowym polu, jak i w internecie. Na 

antenie radia można było usłyszeć rozmowy z gośćmi festiwalu oraz Akademii Sztuk Przepięknych, 

festiwalowe newsy oraz transmisje części koncertów z Dużej Sceny. 
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Całoroczna działalność 

 

Kolejny rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy korzystała z GetResponse – 

narzędzia do wysyłki mailingu masowego. Dzięki narzędziu można szybciej tworzyć i wysyłać 

informacje prasowe nie tylko do dziennikarzy, ale także do wszystkich osób zainteresowanych 

działaniami Fundacji WOŚP. Łącznie systemami mailingowymi w 2017 roku wysłanych zostało 1 081 

697 wiadomości (do tylu osób adresowane były maile). 

W 2017 roku WOŚP kontynuowała wydawanie i rozsyłanie cotygodniowego biuletynu informacyjnego 

pod nazwą „Orkiestrowe wieści” wysyłanego do dziennikarzy oraz sympatyków Fundacji. Do końca 

2017 roku ukazało się 148 wydań tej internetowej broszury informacyjnej. Krótkie treści zawierały 

najważniejsze informacje z życia Fundacji, współpracy ze sponsorami oraz sprawami ważnymi dla 

Orkiestry. Co czwartek trafiał on do kilku tysięcy odbiorców.  

W 2017 roku Baza Mediów WOŚP przeszła kolejne modyfikacje, które miały usprawnić jej działanie, 

ułatwić dziennikarzom proces akredytacji oraz umożliwić udostępnianie im do pobrania materiałów 

prasowych, video oraz zdjęć. 

 

Komunikacja w Internecie 

 

Komunikacja Fundacji w 2017 opierała się głównie na stronach internetowych Fundacji 

https://wosp.org.pl oraz Festiwalu www.woodstockfestival.pl, ale także profilach Fundacji WOŚP  

i Przystanku Woodstock na portalu społecznościowym Facebook. Codziennie umieszczane tam były 

wszystkie istotne informacje dotyczące działalności Fundacji, prowadzonych przez nią Programów w 

tym dwóch największych wydarzeń organizowanych przez Fundację: 25. Finału WOŚP oraz 23. 

Przystanku Woodstock, a także wszystkich organizowanych i współorganizowanych przez Fundację 

akcji i programów, m.in:  

 Rozpoczęcie współpracy z OSP  

 Rozpoczęcie akcji „Leczyć z miłością”  

 Rozpoczęcie nowego programu medycznego „Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych  

i Wydłużania Kończyn u Dzieci”  

 Bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość 

osób 

 Konkursy Ofert – 49. i 48.  
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 Mecz TVN vs WOSP   

 Ogłoszenie wyniku 25. Finału na Zamku Królewskim w Warszawie  

 Szkolenia w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” i wolontariatu 

Pokojowego Patrolu  

 Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować  

 Eliminacje do Przystanku Woodstock  

 Akcje Historia Misia  

 Zbiórka 1% podatku   

 Akcja „Nobel dla WOŚP” 

 Cykliczne audycje Jurka Owsiaka w Antyradiu  

 Programy medyczne realizowane i finansowane przez Fundację WOSP  

 

W 2017 roku oba serwisy prowadzone przez Fundację WOSP, a obsługiwane przez Sekcją IT/PR były w 

dalszym ciągu uaktualniane pod względem wizualnym, użyteczności i architektury informacji.   

W 2017 roku stronę www.wosp.org.pl odwiedziło 1 992 582 Internautów, którzy wygenerowali 7 168 

958 odsłon serwisu. 2 879 135 sesji zrealizowanych było z terenu Polski, 121 165 z Wielkiej Brytanii, 

61 786 z Niemiec, 27 097 z USA, 19 847 z Holandii.   

W porównaniu do roku 2016 osiągnęliśmy blisko 7% wzrost ilości odsłon. W dalszym ciągu 

obserwowaliśmy wzrost ruchu generowanego przez urządzenia mobilne. 

 

Ruch mobilny w latach 2016-2017 

Największym zainteresowaniem w ciągu całego roku cieszyły się następujące podstrony:  

http://www.wosp.org.pl/
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 www.wosp.org.pl/final – 654 157 odsłon  

 www.wosp.org.pl//fundacja/jak-wspierac-wosp/wesprzyj-online – 513 939  odsłon  

 www.wosp.org.pl /final/wesprzyj  – 464 434 odsłon  

Według raportu Atende infrastruktura cloud przygotowana na obsługę stron WOŚP w trakcie   

25. Finału obsłużyła ponad 130 mln zapytań (HIT), co dało średnio w szczycie 5000 zapytań na sekundę. 

To o ok. 50% więcej, niż w ubiegłym roku.1  

W czasie 25. Finału Sekcja IT/PR koordynowała i wspierała komunikacyjnie zbiórki kanałami 

elektronicznymi, mające na celu zasilenie celu Finału, uzyskując rekordowe finansowe efekty, w tym:   

 Poprzez aplikacje, strony i aukcje internetowe obsługiwane przez PayU zebrano 20 071 299 

zł. 

 Rekord wpłat zanotowano na stronie wplacam.wosp.org.pl – 9 760 138 mln zł 

 Wpłaty poprzez kanały elektroniczne w czasie 25. Finału to około 25% wszystkich pozyskany 

w akcji środków 

 

 

W czasie 25. Finału WOŚP Fundacja prowadziła zbiórki poprzez następujące kanały elektroniczne: 

1. Licytacja najbardziej hojnych darczyńców   

2. SMS Premium  

3. AUKCJE tworzone z ALLEGRO 

4. Wpłaty kartami kredytowymi – zbiórka we współpracy z POLCARD 

5. WPŁATY  na stronie WPLACAM.WOSP.ORG.PL 

6. WPŁATY W PORTALU INTERIA.PL 

7. Zbiórka internetowa - WIRTUALNE SKARBONKI SIEPOMAGA 

8. Zbiórka internetowa  - WIRTUALNE SERCE WSPIERAM.TO 

9. Zbiórka internetowa - ŚWIATEŁKO DO NIEBA NA ZRZUTKA.PL 

10. Zbiórka internetowa – Pomagam.pl  

11. Zbiórka internetowa – Waymore  

12. Zbiórka na portalu Facebook WOŚP i PAYU 

13. Zbiórka za pomocą aplikacji mobilnej WOSP i PayU 

14. Zbiórka za pomocą aplikacji KofiUP 

15. Przekazy pieniężne SAMI SWOI 

                                                           
1 https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/final-wosp-w-sieci-wzrost-ruchu-az-o-50  

https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/final-wosp-w-sieci-wzrost-ruchu-az-o-50
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16. Przekazy pieniężne FERPAY 

17. Przekazy pieniężne ZAWSZE Z GLOBALEM 

18. Zbiórki BITCOINÓW i BLOCKCHAINÓW 

 

Razem z firmą Mastercard kolejny raz zrealizowana została akcja #MasterCardGrazWOSP. Łącznie 

wysłano 41 704 postów z #MasterCardGrazWOSP  na Twitterze i Instagramie. 

W ciągu całego roku aktywnie prowadzona była internetowa komunikacja za pośrednictwem 

następujących kanałów:  

1) Serwis Facebook  

 WOŚP  

 Przystanek Woodstock  

 Pokojowy Patrol  

 Ratujemy i Uczymy Ratować  

 Radio Woodstock  

 Dobra Strona Internetu   

2) Serwis Twitter  

 WOŚP  

 Przystanek Woodstock  

 Pokojowy Patrol  

3) Serwis Instagram  

 WOŚP 

 Przystanek Woodstock 

 Pokojowy Patrol  

4) Serwis Pinterest  

 WOŚP 

 Przystanek Woodstock  

5) YouTube 

6) Snapchat  

 WOŚP  

 Przystanek Woodstock  

 Pokojowy Patrol  
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W 2017 roku profil Fundacji na Facebooku średnio docierał do 353 206 użytkowników dziennie.  

Największy dzienny zasięg to 7 030 669 użytkowników. W 2017 roku w dalszym ciągu profil ten 

zajmował pierwsze miejsce wśród polskich organizacji i pozarządowych i ruchów społecznych pod 

względem liczby fanów.  Liczba wyświetleń komunikatów na profilu Fundacji to 320 511 495. 2 

 

W 2016 roku profil Przystanku Woodstock średnio docierał do 202 062 użytkowników dziennie.  Na 

koniec 2017 roku osiągnął on liczbę 324 194 (wzrost o 26 027 w stosunku do poprzedniego roku). 3  

W dalszym ciągu zajmował pierwsze miejsce wśród polskich festiwali pod względem liczby fanów, 

interactivity index (całkowite i średnie), a także aktywności marki. 

                                                           
2 Źródło: Sotrender  
3 Źródło: Sotrender  
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Najważniejszymi wydarzeniami relacjonowanymi w internecie był 25. Finał WOŚP oraz 23 edycja 

festiwalu Przystanek Woodstock.  

W dniu Finału na profilu na Facebooku przybyło 43 356 fanów (rok wcześniej w dniu Finału - 36 498 

fanów). Liczba zaangażowanych fanów na profilu w tym dniu to 68 osób4.  

Tuż po Przystanku Woodstock (5.08.2018) strona na Facebooku zanotowała największy dzienny zasięg 

całkowity: 4 422 855 użytkowników (rok wcześniej największy zasięg po Festiwalu – 18.07.2017 - 

wynosił 2 502 353 osób)5. W czasie Przystanku Woodstock stronę na Facebooku polubiło 10 050 osób, 

a największy dzienny przyrost odnotowaliśmy 3 sierpnia 2017 r. i wynosił on 1 949 użytkowników6.  

Razem z firmą Cocolab.pl i marką Play WOŚP stworzyła, na potrzeby Przystanku Woodstock i Finału 

WOŚP, dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Aplikacja spotkała się 

z dużym zainteresowaniem ze strony mediów branżowych, które doceniły jej innowacyjny charakter.  

Liczba ściągnięć aplikacji woodstockowej wyniosła 33,9 tys. (Android) i 6,6 tys. (iOS). Udało się 

utrzymać wysokie note w App Store i Google Play, odpowiednio: 5.0 i 4,65. 

 

 

 

 

                                                           
4 Źródło: Sotrender  
5 Źródło: Sotrender, 29 lip 2017 - 6 sie 2017 
6 Źródło: Sotrender, 29 lip 2017 - 6 sie 2017  
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Komunikacja zagraniczna 

 

Podobnie jak w roku 2016 główną siłę napędową komunikacji wychodzącej poza granice Polski 

zapewnił w pierwszej kolejności Festiwal Przystanek Woodstock, który stał się na przestrzeni lat 

doskonale funkcjonującą marką, mocno rozpoznawalną na świecie. Ale również aktywność Orkiestry 

w czasie Finału, ogromne zaangażowanie sztabów zagranicznych i rosnący rozmach, z jakim 

organizowane są zbiórki w wielu miejscach poza granicami Polski, wpływały na coraz większy zasięg 

zagranicznej komunikacji. Do wzrostu zainteresowania działalnością Fundacji przyczyniły się też liczne 

wyróżnienia, takie jak chociażby nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla. Dzięki prężnie działającej 

współpracy z działającymi poza granicami Polski Sztabami WOŚP możliwe stało się dotarcie do 

szerszego grona odbiorców, zarówno na płaszczyźnie komunikacji internetowej jak i komunikacji w 

mediach tradycyjnych takich jak prasa, radio, czy telewizja.  

 

Działania informacyjnie skierowane do zagranicznego odbiorcy 

 

 WOŚP wykorzystywała mailingi w języku angielskim docierające do subskrybentów 

zgłaszających się poprzez anglojęzyczny serwis internetowy 

 Utworzona została baza adresów prasy zagranicznej oraz rozpoczęto rozsyłanie mailingu 

prasowego w języku angielskim;  

 Aktywne działania komunikacyjne kierowane są do odbiorców zlokalizowanych na wszystkich 

kontynentach poza Afryką.  



Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok  
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
 

31 
 

 

Kraje z najwększą ilością odbiorców aktywnej komunikacji anglojęzycznej 

 WOŚP dokonała ujednolicenia serwisów internetowych w języku angielskim: en.wosp.org.pl i 

en.woodstockfestival.pl. Są one oparte o spójny mechanizm CMS, a ich treść tworzona jest od 

razu dwujęzycznie.  

 Prowadzono komunikację w serwisie Prowly, gdzie pojawiły się treści dotyczące działalności 

Fundacji i aktualności z zakresu przygotowań do festiwalu.  

 Prowadzono aktywne działania na potrzeby różnych działów Fundacji, co umożliwiło lepsze 

komunikowane zagranicznym odbiorcom każdej sfery działalności WOŚP; 

 WOŚP kontynuowała praktykę odrębnych anglojęzycznych treści na potrzeby grafik 

publikowanych w internecie (materiały dla sztabów zagranicznych; grafiki dotyczące rozliczeń, 

badań Kantar, oprawa wizualna stron internetowych; i inne)  

 Fundacja po raz kolejny przygotowała anglojęzyczną wersję informatora o działalności WOŚP. 

Drukowany informator wykorzystywany jest podczas bieżących kontaktów z zagranicznymi 

partnerami Fundacji. 

 Sekcja komunikacji zagranicznej koordynowała program ‘matching gift program’; oraz inne 

formy korporacyjnej dobroczynności, takie jak Dolby matching program. 

 Sekcja komunikacji zagranicznej odpowiada za przygotowanie materiałów (w języku polskim i 

angielskim) na podstawie treści uzyskanych od zagranicznych zespołów występujących na 

Przystanku Woodstock. Odbywa się to w oparciu o bieżący kontakt z przedstawicielami 

managementu wybranych wykonawców. Treści są następnie przekazywane współpracującym 

z Fundacją mediom oraz portalom internetowym i służą do rozbudowania świadomości.  
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 Podczas Przystanku Woodstock prowadzona jest bieżąca obsługa zagranicznych mediów 

akredytowanych na festiwalu. Oprócz tradycyjnego kontaktu z dziennikarzami zagranicznymi, 

przygotowywane są także na bieżąco mailingi w języku angielskim, aktualne materiały na 

stronę oraz treści publikowane na portalach społecznościowych;  

 Fundacja położyła nacisk na publikowanie części materiałów informacyjnych w formie video 

wzbogaconych o napisy w języku angielskim. Filmy te były zarówno publikowane w serwisach 

społecznościowych, jak również przygotowywane w formie plików do wykorzystania offline.   

 Prowadzono systematycznego monitoringu publikacji na temat Przystanku Woodstock i WOŚP 

w językach innych niż polski.  

 Sekcja komunikacji zagranicznej dokonywała relacji wydarzeń organizowanych przez Fundację 

WOŚP w mediach społecznościowych, zwiększając zasięg i świadomość działalności Fundacji 

WOŚP.  

 

 

Dynamika wzmianek o Przystanku Woodstock w trakcie roku 2017 (języki inne niż angielski i polski 

 

 Wydźwięk wzmianek o Przystanku Woodstock w obcych językach jest głównie pozytywny, a za 

sprawą głosowania festiwal znalazł się na liście najlepszych festiwali świata: 

https://www.everfest.com/e/woodstock-festival-poland-kostrzyn-nad-odra-poland  

 Odwiedzalność anglojęzycznych serwisów Fundacji WOŚP (https://en.wosp.org.pl/  

i https://en.polandrockfestival.pl/ ) zanotowała znaczący przyrost.  

 

 

 

 

https://www.everfest.com/e/woodstock-festival-poland-kostrzyn-nad-odra-poland
https://en.wosp.org.pl/
https://en.polandrockfestival.pl/
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Działalności Sekcji Informatycznej 

 

W 2017 ponownie zmieniana była lokalizacja znacznej części stanowisk pracy Fundacji. W 

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

studia finałowego wybudowanego specjalnie na tę okoliczność na Placu Defilad w Warszawie. W tym 

roku, po raz kolejny licytacja najbardziej hojnych darczyńców została zrealizowana przez konglomerat 

firm ATM – Atende Medica – Atende – Airtel – ORA-600. Współpraca z tymi pomiotami koordynowana 

była przez Sekcję Informatyczną i jak poprzednio była bardzo owocna,  

a całość przedsięwzięcia skuteczna i bezpieczna.  

Jak w latach ubiegłych do obsługi Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców korzystaliśmy z aplikacji 

stworzonej przy współpracy programistów ORA-600 oraz Tomasza Judyckiego z Atende Medica  

Sp. z o.o. Aplikacja została stworzona w najnowszej technologii przy użyciu obecnych standardów 

technicznych oraz bezpieczeństwa i po raz kolejny zdała egzamin w 100%.  

Obsługa telefoniczna Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców i wpłat telefonicznych tradycyjnie już 

realizowana była na numerach należących do Fundacji i zapleczu technicznym firmy Atman. Fundacja 

posiada dwa stałe numery telefoniczne, oraz centralkę elektroniczną VoIP, co przy współpracy z marką 

Atman należącą do ATM pozwala w całości zapanować nad tą kwestią, niezależnie od tego w jakim 

miejscu miałby być realizowany Finał.  

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 pracować w oparciu o serwery plików i danych mieszczące się w Warszawie. 

W roku 2017 nadal realizowaliśmy założenia opracowanego w 2013 roku planu wymiany komputerów 

Fundacji WOŚP, które są podstawowym narzędziem pracy każdego pracownika. Komputery kupowane 

przez Fundację są wysokiej jakości, z gwarancją 3 lata NBD, podobny czas trwa również amortyzacja 

tego sprzętu. Plan zakłada wymianę komputerów właśnie w systemie 3-4 letnim. Pozwoli to nam na 

utrzymanie cały czas świeżego i bezpiecznego parku komputerowego, oraz zapewnienie w ten sposób 

komfortu pracy użytkowników. Dodatkowo stare, jeszcze sprawne komputery, jednak już bez 

gwarancji pozwolą nam na samodzielną obsługę wzmożonego zapotrzebowania na komputery przez 

pracowników okresowych podczas organizowanych przez fundację wydarzeń - Przystanku Woodstock 

i Finału WOŚP.  
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W tym roku również został zakupiony nowy serwer wraz  z oprogramowaniem, który zastąpił 

dotychczasowo używany serwer księgowy, co pozwoli w kolejnym roku na zmianę systemu księgowego 

na nową wersję. 

W ramach prowadzonej w Fundacji polityki ochrony danych osobowych, prowadzone były czynności 

sprawdzające przetwarzanie danych, konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi za przetwarzanie 

tych danych, oraz tworzone były nowe klauzule informacyjne. Dodatkowo testowane było 

oprogramowanie pozwalające zabezpieczyć zarówno komputery jak i sam proces przetwarzania 

danych, poprawiając tym samym bezpieczeństwo danych w fundacji.  

Fundacja systematycznie przy współpracy z Allegro organizuje aukcje towarzyszące finałowi WOŚP, 

które tradycyjnie ruszają z początkiem grudnia i kończą się w połowie lutego. Aukcje które rozpoczęły 

się w grudniu 2017 roku zostały zwieńczone 26 finałem w styczniu i zakończyły się kwotą 9 150 827,55 

zł. W tym roku fundacja wystawiła ponad 1800 aukcji, natomiast ogółem na serwisie wystawiono 

ponad 133 tys. aukcji. Aukcje tradycyjnie wystartowały na początku grudnia, a zakończyły się  14 lutego. 

Możliwość wpłat była do końca marca.  

 

 

Sporządzono Warszawa, dnia 26.06.2018 roku 

 

Prezes Zarządu – Jerzy Owsiak 

 

……………………………………………………….. 

Wiceprezes Zarządu – Piotr Burczyński  

 

……………………………………………………….. 

 

Członek Zarządu – Lidia Niedźwiedzka Owsiak 

 

…………………………………………………………  

 

Członek Zarządu – Bohdan Maruszewski 

 

………………………………………………………… 
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