SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU ZA ROK 2008

W 2008 roku Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuowała
działania podjęte w latach poprzednich.
W sferze realizacji zadań statutowych Konwent Fundatorów wyznaczył
Zarządowi następujące kierunki działań:
•

Realizacja zakupów dotyczących głównego tematu XVI Finału dotyczącego
laryngologii

•

Główny cel statutowy Fundacji, jakim jest ratowanie życia i zdrowia dziecipoprzez zakupy sprzętu medycznego w ramach konkursu ofert

•

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”

•

Program Leczenia Dzieci z Cukrzycą Pompami Insulinowymi

•

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu

•

Program Retinopatii Wcześniaków

•

Działalność wychowawczą i promującą idee Fundacji

•

Pozyskiwanie środków na działalność statutową

W

trakcie

roku

2008

Fundacja

zaangażowana

przedsięwzięcia, wśród których najważniejszymi były:
- XVI Finał
- Programy Medyczne
- Koncert Przystanek Woodstock.
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była

w

następujące

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrealizowała w 2008 roku
wszystkie swoje zamierzenia. Po otrzymaniu badań AV (BrandAsset Valuator) z
satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż marka WOŚP została uznana za najlepszą, po
nazwie państwa Polska, marką w naszym kraju. Oznacza to, że jesteśmy bardzo
wysoko oceniani przez nie tylko społeczeństwo polskie, ale także instytucje z którymi
Fundacja na co dzień współpracuje i które korzystają z jej pomocy.

Fundacja prowadzi 4 ogólnopolskie programy medyczne i jeden edukacyjny.

Jeden z programów medycznych, ten poświęcony leczeniu i zapobieganiu
retinopatii wcześniaka, został w trakcie Finału w styczniu 2009 roku zamknięty. Nie
oznacza to końca funkcjonowania programu, ale oznacza to, iż Fundacja dokonała
wszystkich niezbędnych zakupów i czynności powodujących, że program stał się
powszechny i dostępny dla każdego wcześniaka. Fundacja nadal będzie kupowała
potrzebny w przyszłości sprzęt, ale wszystkie cele powołania 17 nowych ośrodków
na terenie całego kraju zostały osiągnięte. Można powiedzieć, że jest to
bezprecedensowa sytuacja dla organizacji pozarządowej, która w tym przypadku
może pochwalić się całkowitym rozwiązaniem wcześniej istniejącego problemu.

Sprawozdanie przedłożone zarządowi do oceny działalności Programu
Retinopatii

Wcześniaka

sporządziła

koordynator

medyczny

programu

Prof.

Mirosława Grałek:

„ Sprawozdanie z realizacji programu dotyczącego retinopatii

wcześniaków,

sporządzonego w oparciu o wyniki ankiety przysłanej z 68 ośrodków w kraju, które
korzystają z aparatury medycznej zakupionej przez Fundację (łącznie zakupiono 98
wzierników pośrednich do badania dna oka i 15 fotokoagulatorów laserowych)
Sprawozdanie dotyczy okresu 01. 08 2007 do 30. 08. 2008 r.
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1. Ogólna liczba zbadanych okulistycznie dzieci – wcześniaków

w tym zbadano 1x

17 605

8 903

2-3x

7 851

powyżej 3x

3 073

wykonując u nich łącznie

19 827 badań

2. Ogólna liczba dzieci z rozpoznaniem ROP

3 810

tj. 21,0%

ogółu badanych

ROP st.1

1 531

tj

40,1%

badanych z ROP

ROP st.2

1 374

tj. 35,0%

badanych z ROP

ROP st.3

831

tj. 22,0%

badanych z ROP

tj.

badanych z ROP

ROP st.4-5

73

2,0%

3. Laseroterapię wykonano u 845 dzieci (u niektórych 2x) z ROP st, 3. co
stanowi 22,0% dzieci z ROP

4. Mimo leczenia laserowego ROP st.4-5, tożsame z utratą widzenia, rozwinęło się u
44 dzieci, czyli u 1,2% % dzieci z rozpoznanym ROP, a u 5,2

% poddanych

laseroterapii.
Komentarz: coraz częściej utrzymywane są przy życiu i także poddawane
laseroterapii wcześniaki skrajnie niedojrzałe, u których przebieg ROP jest ostry i
agresywny o postępującym przebiegu.
5. Liczba dzieci, u których po laseroterapii zmiany na dnie oczu uległy regresji
całkowitej lub częściowej w stopniu umożliwiającym zachowanie użytecznej ostrości
wzroku

801

(tj. 94,8% leczonych za pomocą laseroterapii) inaczej mówiąc u tych dzieci
zapobieżono utracie wzroku- uratowano je przed ślepotą, te 801 dzieci widzi.
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Podsumowując dane od początku prowadzenia programu do końca sierpnia 2008 r.
wykonano łącznie badanie u 92 611 dzieci - wcześniaków

2004r.

2005r.

18 319

8 892

2006r.

2007 r

26 784

18 789

w tym:

2008 r.
19 827

Retinopatię wcześniaków w stadium kwalifikującym się do leczenia fotokoagulacją
laserową stwierdzono i wykonano laseroterapię łącznie u 3209

dzieci-

wcześniaków

do 2004 r.

2005 r.

2006r.

2007r.

479

793

423

672

2008r.
845

Spośród dzieci poddanych laseroterapi widzi 3 107, czyli 3107

dzieciom

uratowano wzrok

do 2004r
464

2005r.

2006r.

2007r.

793

404

645

2008 r.
801”

Po raz kolejny dzięki zakupom realizowanym przez Fundację ponad trzy
tysiące dzieci nie straciło wzroku. Fakt ten nie wymaga dodatkowego komentarza.

W pozostałych programach medycznych Fundacja osiąga stały wzrost,
adekwatnie do potrzeb, powodując, że są one jednymi z najlepszych tego typu
programami na świecie.

Jednym z takich programów jest Ogólnopolski Program Leczenia Pompami
Insulinowymi Dzieci z cukrzycą wprowadzony w 2002 roku, który umożliwił dzieciom
z cukrzycą typu 1 prawie nieograniczony dostęp do nowoczesnej metody leczenia.
Wieloośrodkowe Badania rejestrujące Pacjentów w wieku rozwojowym toczonych
metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny prowadzone przez koordynatora dr.
Ewę Pańkowską udowodniło, że jest to najbardziej efektywna metoda leczenia
cukrzycy u małych pacjentów. W wyniku działań Ministerstwa Zdrowia, które

4

zarządzeniami z dnia 26 listopada 2008 wprowadziło program refundacji pomp
insulinowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Zarząd Fundacji zawiesił realizację
programu. Niemniej jednak, przez cały rok aż do listopada program był z dużym
rozmachem realizowany – zakupiono 635 pomp dla dzieci oraz 70 pomp dla kobiet
ciężarnych.
Niepokojącym jest także fakt wprowadzenia (wg nas pochopnie) przez Minister
Zdrowia Kopacz programu leczenia pompami insulinowymi dzieci od 0 do 18 lat. Ten
program w przedziale wiekowym od 0 do 10 lat od 5 lat prowadzony jest przez
Fundację WOŚP i do tej pory, czyli do początku 2009 roku, prowadzony był
niezwykle skutecznie, a jego wyniki w tej populacji dzieci były najlepsze na świecie.
Niestety, rozporządzenia pani Minister, mające na celu „ulżenie” Fundacji odniosło
wręcz odwrotny i katastrofalny skutek. Fundacja jest gotowa do zakupu za rok 2008
700 pomp i wręczenia ich wytypowanym już przez lekarzy dzieciom. Niestety,
podlegają one teraz ministerialnemu programowi, który ma ostatecznie ustalić, które
dziecko dostanie, a które nie dostanie pompy. Dopiero takie ustalenia pozwolą nam
kupić pompy i ustalić w jakiej ilości pompy są potrzebne. Do dnia dzisiejszego
(początek kwietnia 2009 r.) nie zakupiono ministerialnie ani jednej pompy. Prawie
wszystkie zakupy są oprotestowywane, unieważniane, a znając procedury takich
protestów, termin zakupu pomp może ciągnąć się w nieskończoność. Niestety, odbije
się to w sposób fatalny na zdrowiu dzieci. W Polsce, dzięki programowi
prowadzonemu przez WOŚP do pomp podłączane były nawet 3-dniowe noworodki.
Każdy dzień opóźnienia w terapii może powodować nieodwracalne skutki na zdrowiu
dziecka. W tej sprawie chcemy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o
interwencję, ponieważ pochopna i źle opracowana, a na końcu wręcz szkodliwa
decyzja pani minister może zagrażać życiu polskich dzieci.
Oprócz zakupów pomp insulinowych dla dzieci, Fundacja dodatkowo, wychodząc
naprzeciw kobietom ciężarnym chorym na cukrzycę, zakupiła pompy dla kobiet
objętych programem w czasie ciąży. Leczona w czasie ciąży matka ma szansę na
urodzenie dziecka nie obciążonego chorobą cukrzycy.
Poniżej raport z przebiegu programu finansowanego przez Fundację na rzecz kobiet
ciężarnych z cukrzycą.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, znana ze swojego
zaangażowania w poprawię zdrowia dzieci, w 2004 roku uruchomiła specjalny
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programu polegający na wyposażaniu klinik diabetologicznych w pompy insulinowe
dla kobiet z cukrzycą planujących ciążę. WOŚP spojrzała na losy dzieci szerzej,
rozumiejąc, że leczenie kobiet ciężarnych z cukrzycą pomaga zabezpieczyć dzieci
przed wadami wrodzonymi. Ideą projektu, realizowanego pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego i koordynowanego przez prof. Jacka Sieradzkiego z
Kliniki Chorób Metabolicznych w Krakowie, jest bezpłatne wypożyczanie pomp
insulinowych kobietom z cukrzycą typu 1 planującym ciążę lub będącym w
pierwszych tygodniach ciąży. W trakcie blisko 4 lat działania programu, dzięki
zebranym przez WOŚP pieniądzom zakupionych zostało 170 nowoczesnych pomp
insulinowych.

Pompy są rozdzielane do ośrodków diabetologicznych zajmujących się opieką
specjalistyczną nad ciężarnymi z cukrzycą. Od grudnia 2004 do końca 2007 roku do
8 ośrodków diabetologicznych w Polsce (w Krakowie, Warszawie, Zabrzu, dwa
ośrodki w Łodzi, Gdańsku, Białymstoku i Poznaniu) przekazanych zostało 100 pomp
insulinowych

MiniMed 508. Z możliwości bezpłatnego wypożyczenia urządzeń

skorzystały 222 pacjentki z cukrzycą, które otrzymały pompy na czas planowania i
przebiegu ciąży oraz na czas połogu. W 2008 roku Fundacja WOŚP zakupiła dla
ciężarnych kolejne 70 pomp. Tym razem były to najnowsze pompy Paradigm 722
RT, które oprócz możliwości elastycznego podawania insuliny, posiadają również
opcję pomiaru cukru. W tym roku do programu dołączył również ośrodek w Lublinie.

Według lekarzy z ośrodków opiekujących się ciężarnymi z cukrzycą, zastosowanie
pomp insulinowych pomaga osiągnąć wyrównanie metaboliczne w czasie ciąży i
zmniejszyć ryzyko powikłań ciąży oraz porodu zarówno u kobiet ciężarnych, jak i u
noworodków. Należy jednak dążyć do optymalnego wdrażania tego rodzaju terapii w
czasie planowania ciąży, tak, by uzyskać optymalne warunki metaboliczne już od
pierwszych dni życia płodu.

Program realizowany dzięki zaangażowaniu WOŚP wypełnił lukę po zlikwidowanym
w 2001 roku Banku Środków Technicznych, który działał przy Ministerstwie Zdrowia.
Sprzęt taki, jak pompy insulinowe, trafiał z banku do poszczególnych ośrodków, które
przydzielały

go

pacjentom

i

przygotowywały
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pełne

sprawozdania

z

jego

wykorzystania. Program koordynowany przez prof. Sieradzkiego i realizowany dzięki
wsparciu WOŚP jest de facto kontynuacją działań prowadzonych niegdyś przez
bank. W sytuacji, w której szpitale nie dysponują pieniędzmi na zakup pomp i
wypożyczanie ich kobietom z cukrzycą, pompy zakupione przez WOŚP stają się
często jedynym rozwiązaniem dla przyszłych matek, które chcą urodzić zdrowe
dzieci. Dostęp do pomp insulinowych dla kobiet z cukrzycą przedciążową na taką
skalę jest możliwy dzięki zaangażowaniu Fundacji.

W ramach projektu tworzone są również i rozwijane przy ośrodkach akademickich
nowe centra wypożyczania pomp dla pacjentek ciężarnych. Warunkiem kluczowym
jest, aby ośrodek diabetologiczny zapewniał kobietom uczestniczącym w programie
dalszą opiekę i kontrolował leczenie. Równocześnie ośrodek diabetologiczny
zobowiązany jest do współpracy z ośrodkiem położniczym, w którym kobieta ma
zapewnioną kontrolę położniczą w czasie ciąży i zabezpieczone rozwiązanie.
Współpraca diabetologa z położnikiem w realizacji programu pokazała celowość
działań zespołowych i wielospecjalistycznych. Wyłoniła się również idea rozszerzenia
współpracy na lekarzy anestezjologów i neonatologów.

Wkrótce ośrodki biorące udział w programie zostaną wyposażone w specjalny
program komputerowy pozwalający ujednolicić sposób gromadzenia danych od
pacjentek – użytkowniczek pomp. Program będzie także brał pod uwagę pacjentki
stosujące peny, co pozwoli na porównanie dwóch metod leczenia w trakcie
przebiegu ciąży. Stworzenia systemu i jego wdrożenia podjęła się firma Medtronic
Diabetes – producent pomp insulinowych używanych w programie dla kobiet

z

cukrzycą przedciążową.”

Zdaniem Zarządu najlepiej realizowanym programem medycznym Fundacji
jest Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Raport z
przebiegu Programu, a także plany rozwoju programu na rok kolejny zostały
przedstawione Zarządowi przez koordynatora Profesora Janusza Świetlińskiego
( raport zaprezentowany w całości):

1. Dotychczasowe wyniki za okres 01.07.2003r. do 31.12.2008r.
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- ilość leczonych noworodków ogółem

10808

- ilość noworodków, która uniknęła intubacji

7758 to jest 71,8%
(74,9% prof. Świetliński)

- ilość noworodków leczonych Infant Flow od pierwszej

260

minuty po urodzeniu
- ilość ośrodków uczestniczących w programie ogółem

142

- ilość ośrodków stosujących Infant Flow na sali porodowej

35

- ilość zakupionych przez W.O.Ś.P. aparatów

224

- ilość przeszkolonych lekarzy i pielęgniarek

1566

- ilość publikacji naukowych

15

Rozwój programu „Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków”
Data

Ilość

Wydarzenie

ośrodków

01.07.2003r. Start Programu „Nieinwazyjne wspomaganie
oddychania

u

noworodków”

-

etap

Ilość
leczonych
noworodków

Ilość
aparatów

Ilość
leczonych
na 1 aparat

10

I

kontrolny
31.12.2003r. Koniec etapu I kontrolnego

10

191

13

14,60

67

1513

77

19,65

115

2935

147

19,96

123

5420

01.01.2004r. Start do II etapu Programu
30.04.2005r. Koniec pierwszej części II etapu Programu
01.05.2005r. Start do drugiej części II etapu Programu
31.12.2005r. Koniec II etapu programu
01.01.2006r. Rozpoczynamy

leczenie

techniką

Infant

Flow na sali porodowej. Start do III etapu.
31.01.2007r. Kontynuacja
leczenia

Programu

techniką

Infant

z

promowaniem
Flow

na

167

32,45

w tym 10 szt.

sali

z inkubatorem

porodowej
31.12.2007r. Kontynuacja Programu i rozpowszechnienie

135

7759

188

41,27

w tym 20 szt.

metody Infant Flow na sali porodowej

z inkubatorem
31.12.2008.r. Kontynuacja Programu oraz stosowania
metody Infant Flow na sali porodowej

142

10808

224
w tym 35 szt. z
inkubatorem

8

48,25

Leczone na koniec 2008r.
noworodki - 10808
Liczba
aparatów

na koniec 2008r.
- 224

na koniec 2008r.
Liczba
ośrodków - 143

2. Czy realizowany jest cel programu?
Odpowiedź brzmi – TAK !
- zmniejszona o 71,8% ilość intubacji (wg. prof. Świetlińskiego 74,9% sprawozdanie
za 5 lat programu),
- ograniczenie stosowania wentylacji mechanicznej w takim samym stopniu jak
uniknięcie intubacji,
- zmniejszenie CLD
3. Stopień oceny realizacji programu – odpowiedź ustalono na posiedzeniu Rady w
Kiekrzu – listopad 2008r.:

Procentowy udział dzieci, które skorzystały z aparatów Infant Flow:
Odpowiedź:

• 50-60% w latach 2006-2008
• duże ośrodki III stopnia mają niespełnione oczekiwanie na
doposażenie w min. 50% dotychczasowej ilości
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• zmiana proporcji noworodków intubowanych (wentylacja
mechaniczna) do leczonych wentylacją nieinwazyjną
70/30% przed rokiem 2003
30/70% w latach 2007/2008
Potwierdzenie sukcesu wprowadzenia programu w Polsce.

4. Co należy zrobić dla dalszego rozwoju programu:

- Zająć się grupą noworodków, które musiały być poddane wentylacji mechanicznej,
to liczba 3050 noworodków, to jest 28,2% i w tym celu proponuję:
• wprowadzić do systemu sprawozdawczości rejestrację formy wentylacji
wg. zaleceń prof. Świetlińskiego,
• działać na rzecz upowszechniania HFOV jako najbardziej łagodnej formy
wentylacji mechanicznej,
• dążyć do wyposażenia w respirator oscylacyjny ośrodki uniwersyteckie,
które do tej pory nie posiadają tego aparatu.
- Doposażyć w sprzęt ośrodki III stopnia, te w których występuje jeszcze sytuacja,
że pacjent musi czekać na aparat,
- Działać na rzecz włączenia do programu ośrodków II stopnia nowo utworzonych
- Rozwijać stosowanie NCPAP – Infant Flow i wentylacji nieinwazyjnej SiPAP na
sali porodowej,
- Kontynuować badania i publikacje naukowe,
- Popularyzować metodę leczenia tlenkiem azotu z wykorzystaniem SiPAP,
- Rozszerzać formę szkoleń bezpośrednio w ośrodku, zapoczątkowaną przez
prof. Lauterbacha,
- Nawiązać ściślejszą współpracę z konsultantami wojewódzkimi.”
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Ostatnim ogólnopolskim programem medycznym w całości finansowanych
przez

Fundację jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u

Noworodków. Program realizowany od 2002 roku jest doskonale znany przez
wszystkie mamy, które po roku 2002 urodziły dzieci, a te z kolei dzięki programowi w
pierwszych dniach życia miały zbadany słuch. Dzięki programowi wielu dzieciom
udało się uratować słuch właśnie dlatego, że rozpoznanie nastąpiło bardzo szybko.
Szczegółowe informacje z przebiegu realizacji programu zostały zaprezentowane
poniżej przez koordynatora programu dr Marzannę Radziszewską-Konopkę:

„Sprawozdanie z funkcjonowania Programu „Powszechnych

Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków organizowanego
przez Fundację „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
Sprawozdanie za rok 2008

W roku 2008 Program realizowało:
1. 446 ośrodków neonatologicznych.
2. 67 ośrodków audiologicznych i neonatologicznych tworzących II poziom
referencyjny.
3. 14 ośrodków (spośród ww.) pełniących funkcje ośrodków III poziomu
referencyjnego.
Od kilku lat obserwujemy pewne problemy z wprowadzaniem danych do bazy
przez realizatorów Programu. Odnotowano kilka przyczyn nie wpisywania danych:
a. Kilka nowych ośrodków nie posiadało terminala.
b. Część realizatorów zgłaszało kłopoty z transmisją danych.
c. W niektórych ośrodkach dane nie są regularnie wprowadzane
prawdopodobnie
z powodów problemów kadrowych.
Mniejsze lub większe wahania we wprowadzaniu danych odnotowano w 299
ośrodkach I poziomu referencyjnego i w większości ośrodków II poziomu. Braki
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dotyczą czasami pojedynczych, krótkich okresów, np. 2-3 tygodni. Być może w tych
przypadkach mają one miejsce w sytuacji, kiedy ośrodek nie pracował (np. z powodu
remontu).
W niektórych ośrodkach można jednak zaobserwować bardzo nieregularne
wpisywanie danych do bazy lub całkowity brak danych. Dokładne ustalenie przyczyn
tego stanu rzeczy w indywidualnych przypadkach wymagałoby przeprowadzenia
rozmów telefonicznych z każdym z realizatorów, co z jest niemożliwe do wykonania
przy jednoosobowym składzie zespołu koordynatora. Do raportu załączono aktualny
raport przedstawiający braki w bazie danych (załącznik 1). Dokonano szacunkowej
analizy braków. Jako odniesienie przyjęto liczby danych wprowadzanych do bazy w
roku 2007. Dane te skorygowano o współczynnik wzrostu liczby urodzeń w roku
2008 w stosunku do roku 2007. W bazie brakuje danych:
−

Około 13 700 dzieci w ośrodkach I poziomu referencyjnego

−

Około 3 700 dzieci w ośrodkach II i III poziomu referencyjnego

(Razem około 17 500).
Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że niemal wszystkie ośrodki, w których
obserwowano braki w elektronicznej bazie danych, regularnie przesyłały
dokumentację pisemną. Na jej podstawie, podobnie jak w poprzednich latach, można
wpisać brakujące dane do bazy.
Do końca 2008 roku w bazie danych zarejestrowano 2 229 883 noworodków
objętych Programem. Na wykresie 1 przedstawiono liczby noworodków objętych
Programem
w poszczególnych latach jego realizacji (liczby dotyczą noworodków, których dane
zostały wprowadzone do bazy).
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Wykres1 Liczba dzieci wprowadzonych do bazy PPPBSuN w latach 2002-2008

Liczba dzieci wprowadzonych do bazy PPPBSu
w latach 2002-2009
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Wg szacunkowych danych GUS (dokładne będą dostępne pod koniec kwietnia)
w 2008 roku w Polsce urodziło się 414 tys. dzieci. Wg aktualnych danych w bazie
Programem objęto 93,2% noworodków. Po wprowadzeniu zaległych danych liczba ta
wzrośnie do co najmniej 96,5%.
Odsetek noworodków z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego nadal
spada, co wskazuje na systematyczne postępy w jakości wykonywania badania
przesiewowego przez personel noworodkowy. W roku 2008 wyniósł 3,2% (3,4% w
roku 2007). Aż u 3,4% dzieci odnotowano czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu. U 2%
noworodków, których dane zostały wprowadzone do bazy nie wykonano badania
przesiewowego z powodu awarii sprzętu. Noworodki, u których nie wykonano
badania przesiewowego z powodu awarii urządzenia stanowią bardzo istotny
odsetek dzieci wymagających konsultacji w ośrodkach II poziomu (wykres 2).
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Wykres 2 Odsetek dzieci, u których niewykonano przesiewowego badania słuchu, w stosunku do
wszystkich dzieci wymagających konsultacji w ośrodku II poziomu w latach 2002-2008

Odsetek dzieci, u których niewykonano przesiewowego
badania słuchu, w stosunku do wszystkich dzieci
wymagający konsultacji w ośrodku II poziomu w latach
2002-2008
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Serwis naprawia urządzenia w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.
W pojedynczych przypadkach, bardziej skomplikowanych napraw, czas przebywania
sprzętu w serwisie jest dłuższy. Okresy niewykonywania badań nie korelują z tymi
danymi. Wydaje się, że problem leży w procedurze wysyłania i odbierania sprzętu
przez szpitale.
W sumie 8,2% (prawie 32 tys.) dzieci objętych Programem w 2008 roku miało
wskazania do dalszej obserwacji w ośrodkach wyższego poziomu
(tabela 1, wykres 3).
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Tab.1 Odsetek dzieci wymagających konsultacji w ośrodkach II poziomu referencyjnego w latach
2002-2008
Odsetek dzieci wymagających konsultacji w ośrodkach II poziomu
referencyjnego w kolejnych latach trwania Programu
2002 –
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A. ieprawidłowy wynik
badania przesiewowego
B. Czynniki ryzyka
uszkodzenia słuchu
C. Brak badania
przesiewowego słuchu
D. ieprawidłowy wynik
badania przesiewowego
oraz czynniki ryzyka
E. Brak badania
przesiewowego słuchu oraz
czynniki ryzyka
Wskazanie do
specjalistycznej opieki
(A+B+C-D-E)

Wykres 3 Odsetek dzieci wymagających konsultacji w ośrodku II poziomu, w stos. do wszystkich
dzieci objętych PPPBSuN w latach 2002-2008 w Polsce
Odsetek dzieci wymagających konsultacji w ośrodku II poziomu, w
stosunku do wyszystkich dzieci objętych PPPBSu
w latach 2002-2008 w Polsce
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Spośród dzieci wymagających obserwacji w 2008 r. do ośrodków II poziomu
zgłosiło się dotychczas 41,3%. 69,4% z tej grupy zostało przyjętych przed
upływem 3 miesiąca życia. Część zgłosi się w kolejnych miesiącach. Diagnostyka
w 2008 roku kończyła się przeciętnie przed upływem 4 miesiąca życia, dlatego
zgodnie z założeniami Programu większość dzieci mogła uzyskać odpowiednią
pomoc przed upływem 6 miesiąca życia.
Od początku Programu uszkodzenie słuchu wykryto u 4 149 niemowląt, co
stanowi 0,18% populacji noworodków w Polsce. Dane te są zgodne ze
statystykami z krajów wysokorozwiniętych, co oznacza, że Program WOŚP
skutecznie realizuje zadanie wykrywania wad słuchu u noworodków.
Analiza pokazała, że u 55,6% dzieci z rozpoznanym uszkodzeniem słuchu
nie stwierdzono jakichkolwiek czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, co
potwierdza konieczność prowadzenia programu badań przesiewowych słuchu
w całej populacji noworodków.
Uszkodzenia słuchu wykrywane u dzieci w PPPBSuN mają różny charakter i
dlatego wymagają różnych typów interwencji. U ok. ¼ dzieci stwierdza się niedosłuch
o charakterze przewodzeniowym – w większości tych przypadków dzieci wymagają
leczenia zachowawczego. Ok. 25% dzieci z uszkodzeniami słuchu jednostronnymi
pozostaje pod obserwacją. Dzieci z obustronnym niedosłuchem zmysłowonerwowym
i mieszanym – ok. 55% konieczne jest zaopatrzenie w aparaty słuchowe i
rehabilitacja słuchu i mowy.
W roku 2008 dokonano kolejnego podsumowania pracy wszystkich realizatorów
Programu. Podsumowanie objęło lata 2002-2007. Dane dla każdego ośrodka
przedstawiono na tle województwa i kraju. W przypadku ośrodków I poziomu
oceniono:
1.

Systematyczność wprowadzania danych do bazy i przesyłania dokumentacji
pisemnej do koordynatora.

2.

Odsetek noworodków z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego
(krzywa uczenia się).
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3.

Odsetek noworodków z czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu (obserwacja
tego odsetka w poszczególnych okresach realizacji Programu pozwala
wyciągnąć wnioski nt. jakości danych wprowadzanych do bazy).

4.

Odsetek noworodków, u których nie wykonano badania przesiewowego,
mimo, że dane dziecka zostały wprowadzone do bazy.

5.

Skuteczność przepływu noworodków z ośrodka I do ośrodków II poziomu.

6.

Fakt, czy ośrodek przesłał do koordynatora ankietę w roku 2007.

7.

Ogólną dynamikę zmian jakości pracy ośrodka (poprawa, brak zmian,
pogorszenie). Jeśli jakość pracy ośrodka w roku 2006 była na wysokim
poziomie, to nawet, gdy nie odnotowano kolejnych postępów, ośrodek
otrzymywał za ten parametr maksymalną liczbę punktów.

W stosunku do ośrodków II poziomu referencyjnego zastosowano następujące
kryteria oceny:
1. Systematyczność wprowadzania danych do bazy i przesyłania
dokumentacji pisemnej do koordynatora.
2. Liczbę dzieci objętych opieką ośrodka w stosunku do średniej krajowej dla
przeciętnego ośrodka.
3. Średni wiek dziecka w chwili pierwszej wizyty w ośrodku.
4. Średni wiek dziecka w chwili rozpoznania niedosłuchu.
5. Skuteczność przepływu dzieci z ośrodka II do ośrodków III poziomu.
6. Fakt, czy ośrodek przesłał do koordynatora ankietę w roku 2007.
7. Ogólną dynamikę zmian jakości pracy ośrodka (poprawa, brak zmian,
pogorszenie). Jeśli jakość pracy ośrodka w roku 2006 była na wysokim
poziomie, to nawet gdy nie odnotowano kolejnych postępów, ośrodek
otrzymywał za ten parametr maksymalną liczbę punktów.

Przedstawiono silne i słabe strony każdego ośrodka, wyszczególniono obszary
wymagające poprawy. Podsumowania przesłano do wiadomości konsultantów
krajowych i wojewódzkich w dziedzinach: neonatologii, audiologii i foniatrii oraz
laryngologii.
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43,8% wszystkich ośrodków I poziomu i 20% ośrodków II/III poziomu
utrzymało jakość usług na bardzo wysokim poziomie lub podniosło ją w
stosunku do poprzedniego roku.
W roku 2008 program był prezentowany w czasie kursów i warsztatów naukowoszkoleniowych dla lekarzy, terapeutów słuchu i mowy i protetyków słuchu, między
innymi w ramach:
1. Kursów CMKP „Rehabilitacja dzieci ryzyka” w Instytucie „Pomnik –Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie
2. Cyklu wykładów dla słuchaczy Studium Techniki Audiologicznej przy Instytucie
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.
3. Cyklu wykładów w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie dla
słuchaczy kierunku protetyk słuchu.
4. Cyklu wykładów dla studentów surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki
Specjalnej.
5. Cyklu wykładów dla terapeutów słuchu i mowy organizowanych przez
Fundacje grupy TP.
W czerwcu (w dniach 19-21) na międzynarodowej konferencji „NHS 2008
Conference” w Cernobbio we Włoszech przedstawiono kilka referatów i plakatów,
które przedstawiały wyniki polskiego Programu:
1. Referat “The Universal Newborn Hearing Screening Program in Poland – five
years of experience.” - Radziszewska- Konopka M., Niemczyk K., Grzanka A.,
Owsiak J.
Referat prezentowany był w sesji specjalnej (IGCH Special Session on EHDI
Programs), do której organizatorzy zaprosili 22 wybranych prelegentów
spośród 42 członków ICGH (International Working Group on Childhood
Hearing). Uczestnicy konferencji mogli jednocześnie zapoznać się ze
szczegółowymi danymi z sesji prezentowanymi na plakatach.
2. Referat “Hearing loss risk factors – it’s high time for verification.”–
Radziszewska-Konopka M., Niemczyk K., Grzanka A.
Referat poświęcony był analizie wyników w grupie dzieci z czynnikami ryzyka
uszkodzenia słuchu. Starannie przeanalizowano częstość występowania wad
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słuchu w poszczególnych grupach ryzyka. Wykazano, że grupa dzieci,
kierowanych do ośrodków II poziomu referencyjnego z powodu obecności
czynników ryzyka jest
o wiele za duża. Wskazano konieczność pilnej zmiany kryteriów kwalifikacji
dzieci do tych grup.
3. Plakat “The weakest link – what can we do to improve follow-up
effectiveness?” - Radziszewska-Konopka M., Niemczyk K., Grzanka A.
Plakat poświęcono analizie wszystkich czynników wpływających na odsetek
dzieci uzyskujących pomoc ośrodków II poziomu referencyjnego – jakości
wykonywania badań przesiewowych (odsetek wyników fałszywie dodatnich),
kwalifikacji dzieci do grup ryzyka uszkodzenia słuchu, jakości informacji
udzielanych rodzicom, współpracy pomiędzy ośrodkami I i II poziomu.
Pokazano przykłady wzorowej
i nieprawidłowej pracy w programie. Przedstawiony materiał cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno przedstawicieli krajów, w których odsetek dzieci
uzyskujących pomoc II poziomu jest istotnie wyższy niż w Polsce, jak
i przedstawicieli krajów, które stawiają dopiero pierwsze kroki na polu badań
przesiewowych słuchu u noworodków.

Ponadto informacje nt. Programu ukazały się drukiem w recenzowanych
zagranicznych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych:

1. Dunin-Wąsowicz Dorota, Jóźwiak Sergiusz, Radziszewska-Konopka
Marzanna: Sensorineural hearing loss caused by cytomegalovirus infection as
a risk factor for epilepsy.,- Eur.J.Paediatr.Neurol. 2008 Vol. 12 suppl. 1 s. S33
2. Szyfter W., Wróbel M., Radziszewska-Konopka Marzanna, Szyfter-Harris J.,
Karlik M., Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program - 4 year
experience (2003-2006), Int.J.Pediatr.Otorhi. 2008 Vol. 72 s. 1783-1787
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Fundacja systematycznie dokonuje zakupów niezbędnego wyposażenia do
ośrodków I, II i III poziomu. Do Programu systematycznie przystępują nowi
realizatorzy. Dzięki takim działaniom Program dynamicznie rozwija się.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zaistniał
już na stałe w świadomości polskiego społeczeństwa i specjalistów zajmujących się
diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu u dzieci. Dzięki Fundacji WOŚP dzieci
z uszkodzeniem słuchu są, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami,
diagnozowane i otrzymują niezbędną pomoc, która pozwala im na prawidłowy
rozwój.”

Program nauki pierwszej pomocy nauczycieli uzyskał wspaniałe oceny
amerykańskiego instytutu AHA, wg którego metody, jako certyfikowana przez AHA
organizacja, Fundacja prowadzi zajęcia dydaktyczne z nauki pierwszej pomocy. W
ciągu trzech lat przeszkolonych zostało ponad 1 mln dzieci i do zakończenia
programu pozostało jeszcze ok. 400 tys. uczniów nauczania początkowego. Pozwala
to już teraz przypuszczać, że wcześniej zaplanowany rok 2012 może być rokiem
wprowadzenia obowiązkowej nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na
terenie całej Polski.

Warto nadmienić, że wraz z nauką wszystkie szkoły otrzymują potrzebny sprzęt
dydaktyczny, co pochłania duże środki materialne (ok. 5 mln PLN), ale
prawdopodobnie i tak są one wielokrotnie niższe, niż gdyby podobny program
wprowadzany był przez struktury ministerialne.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu Ratujemy i Uczymy Ratować
zostało przygotowane przez zespoły wyznaczone do nauki pierwszej pomocy w
szkołach,

spisane

przez

koordynatora

sprawozdania poniżej:
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programu

Jacka

Pawuskę.

Treść

I) „W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku, Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy kontynuowała prowadzenie programu Ratujemy i
Uczymy Ratować, na co składały się poniższe działania:

•

Realizacja celów oraz założeń programowych

a) Celem programu ‘Ratujemy i Uczymy Ratować’ jest szkolenie
nauczycieli szkół podstawowych, nauczania początkowego (klasy I-III)
z całej Polski w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej
pomocy tak, aby mogli tę wiedzę przekazać swoim uczniom.
Sześciogodzinny kurs dla nauczycieli obejmuje takie zagadnienia jak:
łańcuch przeżycia i resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO)
b) Dwie

siedmioosobowe

grupy

wykwalifikowanych

instruktorów

współpracujących z WOSP dojeżdżają do szkół, które zgłosiły się do
udziału w programie. Podczas szkoleń, nauczyciele odbierają w imieniu
szkoły w formie darowizny materiały dydaktyczne dla uczniów
(książeczki ćwiczeń), profesjonalne fantomy, tekturowe telefony, oraz
filmy DVD, które już zostaną w szkołach.
c) Warunkiem do ustalenia daty oraz miejsca szkolenia w danym powiecie
jest zgłoszenie się minimum 15 okolicznych zgłoszonych do programu
szkół podstawowych (z każdej szkoły wziąć udział w szkoleniu mogło 2
nauczycieli). Szkolenia odbywały się w jednej ze zgłoszonych szkół
(przy dokonywaniu wyboru braliśmy pod uwagę, która szkoła dysponuje
odpowiednią

salą

i

do

której

najłatwiej

dojechać

wszystkim

nauczycielom) lub innej instytucji oferującej nieodpłatnie odpowiednie
sale do przeprowadzenia szkolenia.

•

Prowadzenie
programu;

kampanii

korespondencja

niezgłoszonych

szkół

informacyjnej
listowna

podstawowych

do
w

dotyczącej
wszystkich
Polsce,

z

informacją, na czym program polega, jakie są jego cele i
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założenia i jak chętni mogą się do udziału w tym
programie zgłosić (7800 szkół)
•

Korespondencja mailowa ze szkołami biorącymi udział w
programie

•

Przyjmowanie

zgłoszeń

zainteresowanych

szkół,

wprowadzanie ich danych do komputerowej bazy
•

Planowanie szkoleń, prowadzonych w ramach programu

•

Odnowienie

uprawnień

oraz

przeszkolenie

nowych

Instruktorów Wykładowców
•

Wyszkolenie nowych Instruktorów Heartsaver Instructor

II) Ważne wydarzenia związane z program RUR:
a) 15.01.2008 – Objęcie programu RUR patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej
b) 29.01.2008 – Po przerwie finałowej wznowione zostają szkolenia dla
nauczycieli. Pierwsze szkolenia odbyły się w Sławnie oraz Łodzi
c) 15.03.2008 – XX Jubileuszowe Targi Wiatr i Woda – wystawione
zostało stoisko promujące naukę I pomocy oraz programu „Ratujemy i
Uczymy Ratować”
d) 28-30.03.2008

–

Szkolenie

z

instruktorami

ze

Stanów

Zjednoczonych. Odnowienie uprawnień Instruktor Wykładowca (12
osób) oraz przeszkolenie nowych Instruktorów Wykładowców (10
osób).
Wyszkolenie nowych instruktorów Heartsaver Instruktor (25 osób)
e) 10.05.2008 – Promocja działalności fundacji i programu „Ratujemy i
Uczymy Ratować” na stoisku wśród młodych ludzi uczestniczących w
paradzie Schumana.
f) 15.05.2008 – Dzień Dobry TVN – promocja programu „Ratujemy i
Uczymy Ratować” oraz ocena stanu wiedzy Polaków na temat I
pomocy w świetle tragedii Marty Piekarz z Gorzowa
g) 31.05.2008 – Miasto Miłosierdzia – obok 70 organizacji zajmujących się
działalnością społeczną prezentujących swoje doświadczenia oraz
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dorobek prezentowaliśmy osiągnięcia fundacji w dziedzinie nauki I
pomocy
h) 02.06.2008

–

Podsumowanie

działalności

fundacji

i

programu

„Ratujemy i Uczymy Ratować” na konferencji nt. „Nasze dzieci w
niebezpieczeństwie”

zorganizowanej

przez

Rzecznika

Praw

Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Wizyta dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Birczy (woj. podkarpackie pow. przemyski) i wręczenie
nagrody dla najlepszej szkoły biorącej udział w programie RUR.
i) 13-15.06.2008 – Festiwal Zaczarowanej Piosenki Fundacji Mimo
Wszystko Anny Dymnej – zabezpieczenie imprezy oraz promocja
wolontariatu i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”
j) 16-20.06.2008 – Wysyłka seryjnej korespondencji listownej do
wszystkich niezgłoszonych szkół podstawowych w Polsce (7800 szkół)
z informacją i zaproszeniem do udziału w programie „Ratujemy i
Uczymy Ratować”
k) 25-27.06.2008 – Baltmilitary & Safety – Targi w Gdańsku dotyczące
militariów oraz bezpieczeństwa, na których zaprezentowany był
program „Ratujemy i Uczymy Ratować”
l) Sierpień 2008- Przystanek Woodstock. Wystawiono namiot „Ratujemy i
Uczymy Ratować”, w którym Instruktorzy programu przeprowadzali
szkolenia I pomocy dla wszystkich chętnych osób odwiedzających
Przystanek

Woodstock.

Rozpowszechniano

tematykę

pierwszej

pomocy oraz założenia programu „Ratujemy Uczymy Ratować”.
m) 11.09.2008 – Szkolenie dzieci ze Szkoły Podstawowej Fundacji
Szkolnej Serce Dziecka w ramach programu oraz nagranie materiału
TV do programu Teleranek
n) 28.09.2008 – Promocja programu RUR oraz nauka I pomocy wśród
uczestników jubileuszowego XXX Maratonu Warszawskiego oraz
mieszkańców miasta Warszawy
o) 20.09.2008 – 60-lecie Jaguar Land-Rover – obsługa punktu I pomocy
przez instruktorów CPR AED
p) 21.09.2008 – Miasteczko N – Prezentacja działalności fundacji na
stoisku z nauką I pomocy
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q) 05.12.2008 – Spotkanie z dyrektorami szkół w ramach konferencji nt.
„Edukacja zdrowotna i edukacja dla bezpieczeństwa w nowej
podstawie programowej” informujące o programie RUR
r) 18.12.2008 - W związku z przerwą świąteczną w szkołach oraz
przygotowaniami do finału zorganizowane zostają ostatnie szkolenia w
roku 2008 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Oświęcimiu.

III) W styczniu program Ratujemy i Uczymy Ratować objęty został
patronatem Ministra Edukacji Narodowej, pani Katarzyny Hall.

IV) Statystyki programu:
a) szkolenia w terminie 29.01.2008 - 18.12.2008
b) Zrealizowane szkolenia: 173
c) Przeszkolone szkoły: 2429
d) Przeszkoleni nauczyciele: 4263
e) Dzieci objęte programem w roku 2008: ok. 260 tyś.
Wydany sprzęt:
a) Fantom LittleAnne: 2429 sztuk
b) Fantom MinieAnne: 9716 sztuk
c) Podręczniki dla dzieci: 2429x 150 sztuk (364 350szt.)
d) Podręcznik dla nauczyciela: 2429x 2 szt. (4858)
e) Dodatkowo szkoły otrzymują: płyty DVD oraz tekturowe telefony
komórkowe.”

Przez cały rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy budzi duże
zainteresowanie mediów i pomijając same przygotowanie oraz realizację Finału
(tylko z tego okresu ukazało się ponad 3 tys. publikacji prasowych), na Fundacji
koncentruje się uwaga głównie mediów lokalnych, których artykuły są zarazem
rozliczeniem naszych wszystkich zakupów. I co warto podkreślić – rozliczeniem
najlepszym, bo trafiającym bezpośrednio do społeczności lokalnej.
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W 2008 roku Fundacja otrzymała kolejnych kilka bardzo ważnych wyróżnień,
które adresowane są do głównie 23 osób zatrudnionych w Fundacji.
Siedziba Fundacji jest bardzo często odwiedzana przez wycieczki nie tylko z Polski,
ale – co nas najbardziej cieszy – także z krajów byłego ZSRR. Od trzech lat kopia
naszej akcji prowadzona jest na Ukrainie z bardzo dobrym skutkiem, ucząc
mieszkańców

Ukrainy

zupełnie

nowych

standardów

dla

funkcjonowania

społeczeństwa obywatelskiego.
Dzięki corocznemu Przystankowi Woodstock Fundacja WOŚP jest także
bardzo rozpoznawalna na terenie Niemiec. Przystanek Woodstock jest okazją, aby
spotkać się z kilkudziesięciotysięczną publicznością niemiecką, ale także i przede
wszystkim z mediami niemieckimi. W 2008 roku podczas całego festiwalu obecni byli
dziennikarze największych gazet Niemiec jak i regionu Brandenburgii, oraz jednej z
największych stacji telewizyjnych jaką jest ARD. Prasa niemiecka, pisząc o
wyjątkowym klimacie, wspaniałej organizacji Przystanku Woodstock, wyszczególnia
zwłaszcza jego historię, która jest związana z corocznym Finałem – Przystanek jest
podziękowaniem dla wolontariuszy Finału Orkiestry. Z ogromną dumą czytamy
bardzo dobre opinie dziennikarzy o wysokich standardach organizacji i sztuki
prezentowanej na festiwalu. Festiwal Przystanek Woodstock w 2008 roku, dzięki
także obecności dziennikarzy największej agencji prasowej na świecie Reuters,
znalazł się na stronach gazet i dzienników w takich krajach jak USA, Kanada,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, czy Japonia. Ważnym jest, że we wszystkich
publikacjach wyjaśniono genezę Przystanku Woodstock oraz opisano działania
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na rzecz szpitali polskich. Wszystkie
te publikacje spowodowały, że w roku 2009 po raz pierwszy Przystanek Woodstock
będzie organizowany wraz z partnerami z USA, nawiązując przy okazji do 40-lecia
Woodstock amerykańskiego.
W 2008 roku na Przystanku Woodstock po raz trzeci odbyło się spotkanie
Woodstockowiczów z naszymi gośćmi na specjalnym forum dyskusyjnym o nazwie
Akademia Sztuk Przepięknych. W poprzednich latach naszymi gośćmi byli chociażby
abp Józef Życiński, red. Monika Olejnik, prof. Jerzy Bralczyk, red. Tomasz Lis, red.
Tomasz Sekielski, Kazimiera Szczuka, czy Janusz Głowacki, ale ten rok można
nazwać wyjątkowym, zwłaszcza dzięki spotkaniom z takimi gośćmi jak Minister
Spraw Zagranicznych Dalajlamy p. Kesang Takla, czy prof. Leszek Balcerowicz. To
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forum dyskusyjne jest niezwykłym wyznacznikiem dzisiejszej, polskiej młodzieży. I to
wyznacznikiem z najwyższej półki. Wszystkie dyskusje które są rejestrowane
telewizyjnie,

wybiegają

poza

standardy

tradycyjnych

spotkań

z

ciekawym

człowiekiem. Wyjaśniają, a przede wszystkim pobudzają do własnych opinii, a co za
tym idzie do kształtowania własnej wizji lepszego, mądrego świata.
Bardzo ważnym elementem ASP były spotkania filmowe z nieżyjącym już reżyserem
Piotrem Łazarkiewiczem, czego kontynuacją będzie w 2009 roku spotkanie z Łódzką
Szkołą Filmową na czele z reżyserem Piotrem Glińskim.
W 2008 roku miała miejsce także realizacja pierwszego narodowego projektu
prezentującego kulturę i sztukę Indii pod oficjalnym patronatem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Indii. Na festiwalu obecny był, oprócz artystów, ambasador Indii, pan
H.E. MR. C.M. Bhandari. To ogromny sukces dla zaprezentowania nowego,
międzynarodowego oblicza Przystanku Woodstock. Przypominamy, że jest to
festiwal bezpłatny, na który przyjeżdża 200-250 tysięcy ludzi, którzy jak co roku
tworzą, miejsce to jest najbezpieczniejszym koncertem w Polsce (wg opinii policji).
Skutecznie wstrzymujemy zgromadzoną publiczność przez jakąkolwiek przemocą,
bardzo skutecznie walczymy z narkotykami i wszelkiego rodzaju używkami.

W roku 2008 Prezes Zarządu Jurek Owsiak wielokrotnie brał udział w spotkaniach z
przedstawicielami

dużych

korporacji

oraz

przedstawicielami

środowisk

opiniotwórczych, którym wyjaśniamy nie tylko fenomen Orkiestry, ale także i przede
wszystkim sposób naszego działania, tym samym popularyzując wysokie standardy
naszych działań dla wszystkich organizacji pozarządowych.

Niepokojącym w 2008 roku był niestety fakt, iż nadal MSWiA nie potrafi
jednoznacznie

zinterpretować

przepisów

dotyczących

działań

organizacji

pozarządowych, a przede wszystkim ich rozliczania. Z własnych obserwacji widzimy,
że nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek restrykcji wobec fundacji, które
niesolidnie, a wręcz nieuczciwie rozliczają swoją działalność. Nasza Fundacja, tak
jak w poprzednich latach, także i w 2008 roku, przedstawiła bilanse na swoich
stronach internetowych, a także informacje na temat zakupionego przez nas sprzętu.
Prowadziliśmy także audyt, który jest podstawą wg nas do działań organizacji
sektora pozarządowego.
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Wiele trudności napotyka Fundacja w momencie ubiegania się o pozwolenie na
zbiórkę publiczną znaną pod nazwą Finał Orkiestry.
W efekcie wielu wysiłków udaje się uzyskać pozwolenie na zbiórkę. Jest ono
obwarowane szeregiem zakazów , nakazów i wytycznych, które w najmniejszym
szczególe musimy wypełnić pod rygorem nie udzielenia zgody na zbiórkę, bądź
cofnięcia już przydzielonej.

13.01.2008r. odbył się XVI Finał WOŚP. Na wiele tygodni przed finałem podjęte
zostały działania marketingowe o szerokim zasięgu: kampania outdoorowa,
konferencja przedfinałowa, spoty radiowe i telewizyjne, liczne wizyty ekip
telewizyjnych w siedzibie Fundacji jak również liczne wywiady udzielone przez
Prezesa Zarządu – Jerzego Owsiaka.
Głównym sponsorem był Bank PeKao SA (przekazanie rekordowej darowizny
w wysokości 1 mln zł) oraz wiele firm które wspomogły Finał świadcząc nieodpłatnie
różnego rodzaju usługi na rzecz Fundacji. Firmy współpracujące to m.in: UPS,
Telekomunikacja Polska, Stora Enso, Mennica Polska, Mennica Metale Szlachetne,
Poczta Polska, Mazowiecki Bank Regionalny, Jet Line, Megaformat, TOI TOI,
Eschenbach Kasprzak, Goldregen, Era, Plus, Orange, Stroer, PKiN, Telewizja
Polska, Allegro, Program 1 Polskiego Radia.
XVI Finał po raz pierwszy w historii przybrał odmienną formę. Prezes przemieszczał
się, był na Helu, w Gdańsku, Krakowie, a na koniec przybył do Warszawy. Mobilność
Prezesa spowodowała potrzebę dodatkowej organizacji ze strony WOŚP i nadzoru
poszczególnych imprez odbywających się w miastach które odwiedzał. Dział
marketingu podjął ścisłą współpracę z innymi działami i osobami czuwającymi nad
sprawnym przebiegiem i organizacją Finału.
Po raz kolejny Fundacja była obecna na półmaratonie warszawskim, w ramach
współpracy polegającej na wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy przy
organizowaniu "Półmaratonu Warszawskiego" i finałowego biegu „Policz się z
cukrzycą”.
Początek lutego to czas kiedy ruszyły przygotowania do kampanii informacyjnej 1%.
Zaplanowanie kampanii, podpisanie umów, nadzór nad wykonaniem billboardów
dotrzymanie terminów to zadania do wykonania w związku z kampania 1%.
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26-27.04.08 – w tych dniach w Szadowie Młyn w ramach współpracy Fundacji
WOŚP z Firmą kurierska UPS odbyło się szkolenie wybranej grupy pracowników
(wolontariuszy) Fundacji UPS. Osoby te zaangażowały się najpierw w sprzątanie
naszego ośrodka, a następnie zostały przeszkolone przez naszych instruktorów z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Działania te były początkiem naszej
współpracy, mającej na celu ubieganie się o grant pieniężny z Fundacji UPS.
09.12.08 przedstawiciele Firmy UPS dokonali uroczystego przekazania czeku na
niebagatelną kwotę 50 tys USD. Pieniądze te zostały przekazane nam przez
fundacje UPS, jako grant.

15.05.2008 na zamku Królewskim miały miejsce obchody 20-lecia powołania
Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezes Zarządu Fundacji WOŚP – Jerzy
Owsiak

był

zaproszony

na

tą

uroczystość.

Rzecznik

spośród

wszystkich

zaproszonych organizacji pozarządowych właśnie Wielką Orkiestrę wymienił z
nazwy, witając przybyłych gości. Było to dla nas ogromne wyróżnienie!!!

02.06.2008 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja
dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci w Polsce. Fundacja WOŚP
została zaproszona do uczestnictwa w spotkaniu. Dział Marketingu i Reklamy zajął
się organizacją i nadzorowaniem tej obecności. We współpracy z koordynatorem
programu RUR sprawował piecze nad dostarczeniem na konferencję wszelkich
niezbędnych materiałów oraz odpowiednim zaprezentowaniem stoiska promocyjnego
RUR.

We wrześniu Fundacja WOŚP rozpoczęła współpracę z klubem piłkarskich Ruch
Chorzów. Nasze czerwone serce pojawiło się na koszulka zawodników, w ten
sposób Fundacja włączyła się w projekt klubu piłkarskiego, który ma na celu
propagowanie gry fair play oraz stworzenie rodzinnych stadionów.

Koniec września to czas kiedy zaczynamy myśleć o kolejnym Finale WOŚP.
Zaczynają

powstawać

projekty:

ankiet, puszek,
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podziękowań.

Rozmawiamy

ze sponsorami, negocjujemy warunki współpracy i umów. To również pora
na zastanowienie się nad kampania outdoorową, jej formą i zasięgiem.

Miesiąc grudzień to zintensyfikowane przygotowania do XVII Finału WOŚP (złotosrebrne medale, druk certyfikatów, zaświadczeń, wejściówek do studia, billboardów,
ulotek finałowych).

Dział marketingu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat realizuje
kierunki wytyczone przez Zarząd Fundacji. W roku 2008 celem, realizowanym przez
działania marketingowe było zwrócenie szczególnej uwagi na programy medyczne
realizowane przez Fundację a w szczególności Program Edukacyjny Ratujemy i
Uczymy Ratować oraz Program Leczenia Osobistych Pomp Insulinowych dla
Dzieci. Kierunek tych działań opiera się na docieraniu do całego społeczeństwa nie
tylko poprzez media, ale także w sposób bezpośredni, gdzie namacalnie można
przekonać się o skuteczności tych działań.

Dbałość o poprawę świadomości społecznej w zakresie umiejętności udzielania
Pierwszej Pomocy a także szeroko pojętego bezpieczeństwa jest dla Fundacji
wartością priorytetową, stąd m.in. udział w konferencjach organizowanych przez
Rzecznika Praw Obywatelskich czy szeroka kampania dotycząca bezpieczeństwa
prowadzona w ramach Festiwalu Przystanek Woodstock. Nasza obecność na wielu
imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez Fundację polegała na
prowadzeniu stoiska informacyjnego a także warsztatów prezentujących zasady
udzielania Pierwszej Pomocy. Społeczeństwo doskonale akceptuje naszą obecność
nie tylko w czasie styczniowych Finałów ale także w ciągu roku. Osiągnięcia
Fundacja prezentuje także

przy okazji warsztatów czy wykładów dla różnych

podmiotów biznesowych czy społecznych

Kampania promocyjna 1% dla organizacji pożytku publicznego dotycząca
wsparcia Programu Leczenia Osobistych Pomp Insulinowych była jednym z
większych przedsięwzięć marketingowych prowadzonych przez Fundację w 2008r.
Kampania polegała nie tylko na informowaniu o tym na co przeznaczymy środki
pozyskane z 1% podatku ale połączona była z informacją na temat działania
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Programu. Podczas działań promocyjnych w obszarze diabetologii dokładnie
podaliśmy informację o ilości zakupionych pomp insulinowych w ramach Programu
oraz o naszych dalszych planach w tym zakresie. Finałowy Bieg Happeningowy
Policz się z Cukrzycą a także kampania 1%.

Informacje o sposobach rozliczenia działań podejmowanych przez Fundację,
kierowane do naszych darczyńców mają ogromny wpływ na ogólną społeczną ocenę
działań charytatywnych w naszym kraju. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy wytycza tym samym wysoki standard działania organizacji charytatywnych w
Polsce. Dowodem na to są wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badania
Opinii Społecznej, które pokazują, że od 2002 roku Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy cieszy się największym zaufaniem spośród wszystkich
organizacji życia publicznego w Polsce.

W czasie Finału w 2009 roku, który był podsumowaniem naszych przygotowań
w 2008 roku, zbierało pieniądze 120 tys. wolontariuszy zgromadzonych w rekordowej
ilości 1700 sztabów. Rozesłaliśmy po całej Polsce wszelkie potrzebne do
prowadzenia zbiórki materiały takie jak identyfikatory, skarbonki. Finał przeszedł
niezwykle sprawnie nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju i suma
wszystkich działań w 2008 roku ponownie zakończyła się rekordową zbiórką w
wysokości 40 458 625,09 PLN. Uważamy rok 2008 za bardzo dobry dla Fundacji, a
tym samym dla całej polskiej służby zdrowia.

Sporządzono: Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 roku

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak

...........................................................
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Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński

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

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak

.......................................................
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Sprawozdanie Finansowe 2008 – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
INFORMACJA DODATKOWA

IFORMACJA DODATKOWA ZA 2008 ROK

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarejestrowana dnia 12.03.1993 roku,
rozpoczęła działalność 1 czerwca 1993 roku. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie
prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Działalność Fundacji dotyczy tylko działalności statutowej, która jest nieodpłatną działalnością
pożytku publicznego.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

I.

-

AKTYWA

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 ogólne Fundacji oraz zwiększają
Fundusz Zasobowy. 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 - „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 najczęściej wg kursu na dzień 31.12, lub
na dzień rozliczenia produkcji przez Mennicę Państwową. Usługa wykonania serduszek, medali i
plakietek dotychczas była darowizną na rzecz Fundacji.
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-

Aktywa obrotowe to także dary rzeczowe - głównie sprzęt medyczny otrzymany w darowiźnie, a
także rabaty rzeczowe wynegocjowane w ramach kontraktów medycznych

-

Do aktywów obrotowych zaliczane są również zaliczki wypłacone na poczet dostaw w ramach
zakupów kontraktowych nie zrealizowanych w roku bieżącym.

-

Kolejną pozycją są zakupione a nie dostarczone do odbiorców urządzenia medyczne dotyczące
realizacji kontraktów medycznych.

-

Należności krótkoterminowe wynikają z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami krajowymi
nierozliczonymi w 2008 roku – termin ich rozliczenia przewidywany jest na pierwszą połowę 2009
roku.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne to zaliczki przekazane na usługi rozliczone
fakturami zaliczkowymi a nierozliczone fakturami kosztowymi. Czas realizacji wymienionych
pozycji przewidywany jest na pierwszą połowę 2009 roku.

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 2009 roku

- Zobowiązania długoterminowe nie występują.

2
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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

Wartość początkowa
Saldo otwarcia
Zwiększenia
- aktualizacja wartości
- nabycie
- inne
Transfery
Zmniejszenia
- aktualizacja wartości
- zbycie
- likwidacja
- inne
Saldo zamknięcia
Umorzenie
Saldo otwarcia
Zwiększenia
- amortyzacja
- aktualizacja wartości
- inne
Transfery
Zmniejszenia
- aktualizacja wartości
- zbycie
- likwidacja
- inne
Saldo zamknięcia
Wartość bieżąca

Budynki
i budowle

194777,05
194777,05
43256,56
52705,05
185328,29

Pozostałe Środki trwałe
środki
razem
trwałe
199109,21 8781399,50
199109,21 8781399,50
77817,92
52705,05
199109,21 8806512,10

563640,18

137628,59
41740,02
179368,61

125672,52
35029,00
43042,58
117658,94

117791,60
26988,77
144780,37

816369,13
232121,55
43042,58
1005448,10

7620171,16

58894,65

67669,35

54328,84

7801064,00

0
0
0
0

8183811,34
8183811,34
8183811,34

-

435276,42
128363,76
-

-

Urządzenia
techniczne i
maszyny
203701,90
203701,90
34561,36
238263,26

3
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b. Wartości niematerialne i prawne
Koszty prac
rozwojowych
Wartość początkowa
Saldo otwarcia
Zwiększenia
- aktualizacja wartości
- nabycie
- inne
Transfery
Zmniejszenia
- aktualizacja wartości
- zbycie
- likwidacja
Saldo zamknięcia

Koszty prac
rozwojowych

Umorzenie
Saldo otwarcia
Zwiększenia
- amortyzacja
- aktualizacja wartości
- inne
Transfery
Zmniejszenia
- aktualizacja wartości
- zbycie
- likwidacja
Saldo zamknięcia

Wartość
firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne
35360,33
35360,33
14640,00
-

-

55465,93

Wartość
firmy

-

Inne wartości
niematerialne i
prawne
-

33431,08
11217,47
44648,55

Wartość bieżąca

10817,38

c. Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości

Saldo otwarcia
Zwiększenia
- aktualizacja wartości
- nabycie
- inne
Transfery
Zmniejszenia
- aktualizacja wartości
- zbycie
- likwidacja
Saldo zamknięcia

Wartości
niematerialne i
prawne

2400,00
------2400
=======

------=======

4

Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach:
powiązanych
pozostałych

------=======

------=======
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Saldo otwarcia
Zwiększenia
Transfery
Zmniejszenia
Saldo zamknięcia

Udziały
i akcje

Papiery
wartościowe

1550000,00
------1550000,00
=======

------=======

Udzielone
pożyczki
------=======

Inne

------=======

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – pozycja nie występuje

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Wartość środków trwałych przyjętych w leasing wynosi:
-zgodnie z umowami podpisanymi w 2008 roku 317310,94
-zgodnie z umowami podpisanymi w 2006 roku 162593,44
-zgodnie z umowami podpisanymi w 2007 roku 208377,03
Wszystkie umowy podpisane są na okresy trzy letnie.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli – pozycja nie występuje

5. Wartości nabytych obligacji, objętych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego

Wartość

1. Obligacje
2. Udziały
3. Akcje

1550000,00

Udział
w
kapitale
%

Nazwa podmiotu

100 % Złoty Melon Sp. Z o.o.

Adres podmiotu

Ul. Niedźwiedzia 2a, Warszawa

6. Dane o strukturze funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Fundacji
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu
1. Fundusz założycielski- wpłaty Fundatorów

Kwota
2000,00
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7. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym
Fundusz
założycielski

Saldo otwarcia
Zwiększenia
Transfery
Zmniejszenia
Saldo zamknięcia

Fundusz
finansujący
majątek
trwały

2000,00
0
0
0
-------2000,00
=======

Fundusz z wyniku
z lat ubiegłych

9550841,22
0
0
253001,49
------9381542,69
=======

15332684,26
3285151,23
0
0
------18617835,49
=======

8. Propozycje podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk za rok bieżący będzie przeznaczony na zwiększenie „funduszu z lat ubiegłych”
9. Rezerwy – pozycja dotyczy odpisów aktualizacyjnych należności
Pozycja nie występuje.
Rezerwa z tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
Saldo otwarcia
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Saldo zamknięcia

świadczeń
emerytalnych i
rentowych

przyszłych
zobowiązań

Razem

Inne

-

-

-

-

-

-------

-------

-------

-------

-------

-

-

-

-

-

=======

=======

=======

=======

=======

10. Odpisy aktualizujące wartość należności. Od 2007 roku zrezygnowano z tworzenia odpisów.

Rok
poprzedni

Rok
bieżący

Saldo otwarcia
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

0
0
0
0

0
0
0
0

Saldo zamknięcia

0

0

6

Sprawozdanie Finansowe 2008 – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
INFORMACJA DODATKOWA

11. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową,
okresie spłaty- pozycja nie wystąpiła
Struktura zapadalności zobowiązań długoterminowych jest następująca:

Do 1 roku*

1-3 lat

3 - 5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Długoterminowe pożyczki,
0
0
0
0
obligacje i inne papiery
wartościowe
Długoterminowe kredyty
0
0
0
0
bankowe
Pozostałe zobowiązania
0
0
0
długoterminowe
*Zobowiązania do 1 roku spłaty, wynikające ze zobowiązań długoterminowych, zostały ujęte w bilansie w pozycji
zobowiązania krótkoterminowe

12. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przyszłych okresów
Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych składa się z następujących pozycji:

Koszty aktywowane w 2009
związane z Finałem
Zaliczki na usługi
Zaliczki pocztowe

Rok
poprzedni
848110,12

Rok
bieżący
903452,23

20000,00
0

0
20364,90

Saldo rozliczeń międzyokresowych biernych składa się z następujących pozycji:

Nie wystąpiły

Rok
poprzedni
0

Rok
Bieżący
0

Saldo przychodów przyszłych okresów składa się z następujących pozycji:

Nie wystąpiły

Rok
poprzedni
0

Rok
bieżący
0

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie wystąpiła

14. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także
wekslowe – pozycja nie wystąpiła
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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
Razem:

41.817.349,83

składają się na nie wpłaty od darczyńców w ramach :

-XVI Finał WOŚP

33.708.793,99

-przychody pozostałe z darowizn celowych

4.100.255,47

- wartość darów rzeczowych

797.179,91

przychody z działalności statutowej pożytku publicznego :
- 1% podatku dochodowego

3.211.120,46

Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych tj z budżetu państwa i budżetu gminy.
Fundacja nie osiągała przychodów z działalności gospodarczej.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
W roku 2008 roku Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
W roku 2008 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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4. Koszty realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego
Razem

37.022.345,54

Na koszty składają się następujące wydatki:

- Zaopatrzenie rzeczowe placówek służby zdrowia i grup ratownictwa
- Pomoc indywidualna w zakresie ratowania życia
- Koszty realizacji kontraktów

24.092.694,56
1.536.630,79
195.813,31

- Koszty realizacji zadań poza finałowych według poniższego zestawienia kosztów:
•

Ogólnopolski Powszechny Program Badań Przesiewowych Słuchu

•

Infant flow

•

Leczenie pompami insulinowymi

1.733.284,08
124.658,58
3.030.319,03

( w tym 2.918.000,00 zł realizacja zakupów ze środków1%)
•

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy:
przeszkolenie wolontariuszy udzielania pierwszej pomocy
utrzymanie ośrodka szkoleniowego

•

99.044,03

Działalność pożytku publicznego
- przeprowadzenie zbiórka 1%

•
-

2.266274,18

293.896,78

Działania propagatorskie i informacyjne

organizacja finałów:
XVI Finał

1.716.537,45

- organizacja koncertu Przystanek Woodstock

1.933.192,75

5. Koszty finansowe
Pozostałe koszty finansowe- strata na wykupionych jednostkach uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych – 1.612.259,89 złotych

9
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Kursy walut obcych przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
Nazwa pozycji bilansowej lub
Lp

Tabela
kursów
254/A/NBP

Waluta
rachunku zysków i strat

1

Środki pieniężne i aktywa pieniężne

EUR
DKK
CHF

31.12.2008

Kurs

4,1724
0,5599
2,8014

6. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzebyFundacja nie wytwarzała produktów na własne potrzeby.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Fundacja w 2008 roku nie wytwarzała w/w środków.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe
aktywa trwałe- pozycja nie wystąpiła
Wyszczególnienie

Nakłady
poniesione
0
0

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - razem
- w tym na ochronę środowiska

planowane
0
0

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałepozycja nie wystąpiła
Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik na operacjach nadzwyczajnych

Razem
0
0
------0

10
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10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Wynik na operacjach nadzwyczajnych brutto

0

Zyski nadzwyczajne nie stanowiące przychodu podatkowego 0
Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztu podatkowego

0

Wynik na operacjach nadzwyczajnych netto

0

Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych

0

11. Przychody finansowe
- nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
-odsetki otrzymane od środków na lokatach i rachunkach bankowych

6.714,68
1.123.186,29

12. Pozostałe przychody
-ze sprzedaży składników majątku

22.500,00

- pozostałe przychody operacyjne

9.509,60

13. Pozostałe koszty operacyjne
- nieściągalne należności oraz wynikające z zaokrągleń

Dochód na całokształcie działalności statutowej

47.574,21

2.277.562,18

Wynik finansowy ogółem wykazuje dochód

11
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14.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

opodatkowania

podatkiem

Uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania jest następujące:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

V.

Wyszczególnienie

Dane za okres bieżący

Zysk / (Strata) brutto
Dochody wyłączone z opodatkowania (-)
Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)
-dodatnie różnice kursowe z 2008 roku
Przychody podatkowe ujęte w księgach lat poprzednich (+)
-dodatnie różnice kursowe zrealizowane z poprzedniego roku
Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+)
Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)
-ujemne różnice kursowe z 2008 roku
-niezapłacone składki ZUS za 2008 rok
-niepodjęte wynagrodzenia
Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w księgach roku bieżącego (-)
-zapłacone składki ZUS za 2007 rok
-ujemne różnice kursowe zrealizowane z poprzedniego roku
Straty z lat ubiegłych (-)
Darowizny uznane podatkowo (-)
Podstawa opodatkowania
Bieżący podatek dochodowy

2.277.562,18

4.394,08

318.664,13
2.781,29
65.490,03
35.759,69

2.624.343,86

Informacje o zawartych umowach nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym

do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Fundacja zawarła w 2006, 2007 oraz 2008 roku umowy z firmą leasingową na leasing
samochodów. Umowy podpisane są na okresy trzyletnie . Wartość początkowa środków przyjętych do
używania na podstawie wspomnianych umów omówiono w części III pkt.3

VI.

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku kształtowało się następująco:
Stan na

Lp. Nazwa grupy zawodowej

1
2
3
4
5

Sekretarka
Kierowca
Księgowa
Pracownik biurowy
Dyrektor ds. medycznych

początek roku

koniec roku

1
1
4
15
1

1
1
4
15
1

12

Zmiany
(ilość przyjęć i
zwolnień)

2
0
0
0
0
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VII. Wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu dywidend nie były wypłacone.

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

IX. Wynagrodzenia biegłego rewidenta.
Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 firmie Bawateks Audyt sp. z o.o. wypłacono w 2008
roku kwotę 24400 złotych.
Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 firmie Audit C-Land sp. z o.o. nie wypłacono w
2008 roku wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową pozostaje do zapłaty w 2009 roku kwota
23424 złote.
Podmiot badający sprawozdanie za 2008 rok nie świadczył usług poświadczających, doradztwa
podatkowego oraz innych usług.

X. Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sporządzono: Warszawa, dnia 25 marca 2009 roku

imię i nazwisko osoby sporządzającej:

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Główna księgowa-Dorota Pilarska

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak

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

...........................................................
Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński
............................................................
Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak
……………………………………………
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UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOSP
nr 1/2008
zdnial8.02.2008r.
Zarząd uchwala, że zakup pomp insulinowych dla dzieci - XXVII konkurs
ofert - dokonany zostanie ze środków finansowych pochodzących ze zbiórki
publicznej XVI Finału.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOSP
nr 2/2008
zdnia!8.02.2008r.
Zarząd podejmuje uchwałę, na mocy której wszystkie darowizny przekazane
na rzecz Fundacji przez firmy, które wezmą udział w negocjacjach zostaną
przekazane na pokrycie kosztów XXVII konkursu ofert.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 3/2008
zdnia05.03.2008r.

Zarząd uchwala, że w ramach prowadzonych przez WOŚP programów
medycznych i programu edukacyjnego, przedstawiciele Fundacji będą
brali udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
zjazdach, sympozjach i szkoleniach. Fundacja będzie mogła
współfinansować uczestnictwo przedstawicieli reprezentujących Fundację
w konferencjach organizowanych przez różne podmioty i instytucje lub
finansować je samodzielnie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 4/2008
zdnial4.04.2008r.
W związku z reorganizacją Ośrodka Pediatrycznego i zamknięciem
Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Niepełnosprawnych działającej przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi Zarząd
Fundacji decyduje przekazać unit stomatologiczny US-02.1 firmy Famed
S.A. z oprzyrządowaniem oraz aparat do znieczulania Fabius GS firmy
Drager nr ser. ARUM-0151 o wartości początkowej łącznej z dnia
przekazania w darze tj. odpowiednio z dnia 30 czerwca 2004r. i z dnia 30
grudnia 2004r. w kwocie 180.014,42 zł do SPZOZ-u Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii UM w Łodzi przy ul.
Pomorskiej 251.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 5/2008
zdnia21.04.2008r.
Zarząd podejmuje uchwałę, na mocy której zatwierdza wyniki XXVII Konkursu Ofert tj.
wybór ofert następujących firm:
•
•
•

Medtronic - 400 pomp insulinowych Paradigm 722 (dla dzieci)
Akme - 100 pomp insulinowych Deltec Cozmo 1800 (dla dzieci)
Medtronic - 70 pomp insulinowych Paradigm 722 (dla kobiet ciężarnych)

Zarząd zatwierdza ponadto koszty przygotowania konkursu ofert, który odbył się
w dniu 31 marca 2008r.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 6/2008
zdnia!3.06.2008r.
Zarząd podejmuje uchwałę o zorganizowaniu XIV Przystanku Woodstock w dniach
1-3 sierpnia 2008r. w miejscowości Kostrzyn n/Odrą. Przewidywany koszt
przedsięwzięcia - 3.500.000 zł.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOSP
nr 8/2008
r

zdnia22.10.2008r.
Zarząd uchwala, że zakup aparatury medycznej i sprzętu dla oddziałów
laryngologicznych - XXVIII konkurs ofert - dokonany zostanie ze środków
finansowych pochodzących ze zbiórki publicznej XVI Finału (styczeń 2008).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOSP nr
9/2008
zdnia22.10.2008r.
Zarząd podejmuje uchwałę, na mocy której wszystkie darowizny przekazane
na rzecz Fundacji przez firmy biorące udział w negocjacjach w ramach
XXVIII konkursu ofert, zostaną przekazane na pokrycie kosztów tego
konkursu.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 10/2008
zdnia24.11.2008r.

Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zatwierdza
Regulamin Charytatywnych Aukcji na rzecz Fundacji WOŚP będący
załącznikiem do umowy o współpracy zawartej pomiędzy: Fundacją, a QXL
Poland sp. z o.o. i PayU S.A. w dniu 24.11.2008r. Regulamin wchodzi
w życie z dniem 1 grudnia 2008r., a traci ważność z dniem 20 lutego 2009r.
Regulamin Charytatywnych Aukcji Fundacji WOŚP - w załączeniu.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z
dnia 24.11.2008r.

Regulamin Charytatywnych Aukcji Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
1. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie
ORKIESTRA - Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w 02-737 Warszawa,
przy ul. Niedźwiedzia numer 2A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod
numerem KRS:0000030897, posiadająca Zarząd w składzie: Jerzy Zbigniew Owsiak, Piotr
Burczyński, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.
ALLEGRO - internetowa platforma handlowa prowadzona przez QXL Poland Sp. z o.o. spółkę
zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińska 90, wpisaną do rejestru
handlowego Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000104322. Ilekroć w niniejszym
regulaminie mowa jest o ALLEGRO, należy przez to rozumieć również QXL Poland Sp. z o.o.
CHARYTATYWNA AUKCJA INTERNETOWA - każda aukcja organizowana w ramach aukcyjnej
witryny internetowej Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będąca publiczną zbiórką
pieniędzy na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach XVII Finału.
2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy regulamin sporządzono na potrzeby przeprowadzenia w okresie od 1 grudnia 2008 r.
do 20 lutego 2009 r. CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH mających na celu
zbiórkę
pieniężną na rzecz statutowych zadań ORKIESTRY w ramach XVII Finału.
2.2 Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH.
2.3 Regulamin został uchwalony i jest nadzorowany przez Zarząd Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uchwały Zarządu
ORKIESTRY.
2.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie
postanowienia
Regulaminu
Allegro
(opublikowanego
adresem:
http://www.alleqro.pl/country paqes/l/O/user agreement.php),
o
odmienne
od
postanowień niniejszego regulaminu.

mają odpowiednio
w
ile

Internecie
nie

pod

są

2.5 W odniesieniu do załącznika 2 Regulaminu Allegro możliwe jest odstąpienie od opisanych
ograniczeń po uprzednim porozumieniu z Allegro. Odstępstwo to może mieć
zastosowanie
wyłącznie do ORKIESTRY oraz sztabów ORKIESTRY.
2.6 ALLEGRO ma
AUKCJI
INTERNETOWYCH.

prawo

do

usunięcia

każdej

aukcji

w serwisie

CHARYTATYWNYCH

2.7 ALLEGRO obsługuje CHARYTATYWNE
dostarczając
niezbędne do ich funkcjonowania narzędzia.

AUKCJE

INTERNETOWE

ORKIESTRY,

2.8 ORKIESTRA
ma
prawo
nadzoru
nad
prowadzeniem
AUKCJI
INTERNETOWYCH oraz prawo zmian ich przeprowadzania.

CHARYTATYWNYCH

2.9 ALLEGRO deleguje do obsługi CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH
wybranych
pracowników
oraz
współpracowników
ALLEGRO.
Lista
osób
uprawnionych
do
obsługi
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH ze strony ALLEGRO jest dostępna w siedzibie firmy
QXL Poland, pod adresem Poznań, ul. Marcelińska 90.
2.10 Uczestnik CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH, przystępując do aukcji na warunkach
niniejszego regulaminu, jednocześnie uznaje, w zakresie określonym w pkt. 2.4., za obowiązujące
warunki Regulaminu ALLEGRO (http://www.alleqro.pl/country paqes/l/0/user
agreement.php).
3. Uczestnicy aukcji
3.1 W CHARYTATYWNYCH AUKCJACH INTERNETOWYCH może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.
Uczestnictwo może być osobiste lub za pośrednictwem
pełnomocnika
należycie
umocowanego.
4. Charytatywne aukcje internetowe
4.1 Udział w CHARYTATYWNYCH AUKCJACH INTERNETOWYCH jest bezpłatny: w stosunku do ich
Użytkowników, nie są pobierane z tego tytułu żadne prowizje.
4.2 Wpłaty od Licytujących za wylicytowane przedmioty są dokonywane za
pośrednictwem
internetowego systemu
płatności
PayU /
Płatności
Allegro,
zintegrowanego z
serwisem
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH, lub bezpośrednio na konto, którego
właścicielem
jest ORKIESTRA, w banku BRE BANK S.A. (Oddział Warszawa) (numer rachunku generowany jest
dynamicznie; dla każdej płatności każdorazowo przypisywane jest subkonto o
unikalnym
identyfikatorze, podawane każdorazowo zwycięzcy przez Płatności Allegro), przeznaczone wyłącznie
na potrzeby CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH. Konto będzie pod stałą
kontrolą
ORKIESTRY.
4.3 Licytujący, wygrywając licytację przedmiotu w CHARYTATYWNEJ AUKCJI
INTERNETOWEJ,
przekazuje zadeklarowaną za ten przedmiot kwotę na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy na konto ORKIESTRY podane w punkcie 4.2 niniejszego regulaminu.
4.4 Osoba oddająca przedmiot na CHARYTATYWNĄ AUKCJĘ INTERNETOWĄ i określająca
cenę
wywoławczą ma świadomość, że osoba która wygra licytację, przekaże zadeklarowaną kwotę na
rzecz ORKIESTRY. Po otrzymaniu od ORKIESTRY potwierdzenia dokonania wpłaty,
osoba ta
zobowiązuje się do przekazania przedmiotu osobie, która wygrała licytację, na
szczegółowych
warunkach tej licytacji.

4.5 W przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia, jakiego przedmiotu sprzedaży dotyczy
wpłata lub w związku z otrzymanym na piśmie oświadczeniem strony transakcji o odstąpieniu w
wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pieniądze będą zwracane do nadawcy
przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
4.6 W sytuacji otrzymania od kupującego kwoty różnej od wartości transakcji określonej w wyniku

zakończonej aukcji, szczegóły zakończenia płatności zostaną ustalone indywidualnie z Płacącym.
4.7 Zwrot kwoty określonej w pkt. 4.5 nastąpi na zasadach określonych
AUKCJE INTERNETOWE.

przez CHARYTATYW NE

5.Bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji
5.1 Każdy z uczestników CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH, u którego suma oferowanej
kwoty
w
aukcjach
trwających
oraz
zakończonych
zwycięstwem,
ale
niesfinalizowanych
(potwierdzenie wpłaty) przekroczy limit ustalony przez ORKIESTRĘ (a podawany na
stronach
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH), zostanie poproszony o autoryzację
środków na
specjalnej stronie PŁATNOŚCI ALLEGRO, która polegać będzie na blokadzie kwoty 1000 zł na okres
do 5 dni. Po tym okresie na koncie bankowym lub karcie kredytowej, płatniczej
uczestnika
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH ustąpi blokada ze strony Płatności Allegro.
5.2 Sposób weryfikacji,
obsługiwane
karty,
konta
bankowe
stronach
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH w komunikacie autoryzacji.

będą

podawane

na

5.3 Uczestnik musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie autoryzacji i blokady środków finansowych
na jego koncie bankowym lub karcie kredytowej, płatniczej.
5.4 Próba autoryzacji
może zostać
negatywnego
zakończenia w poprzedniej próbie.
5.5 Po udanej autoryzacji
jest jej
więcej poddawany.

przeprowadzona

trzykrotnie

w

przypadku

jej

Uczestnik CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH

nie

5.6 W przypadku braku zgody na przeprowadzenie autoryzacji wiarygodności
finansowej lub
autoryzacji zakończonej negatywnie, dalsze uczestnictwo w licytacjach powyżej kwoty wymagającej
autoryzacji nie będzie możliwe.

6.Postanow ienia końcow e
6.1 Regulamin
jest
dostępny
dla
wszystkich
internetowych
CHARYTATYWNYCH AUKCJI INTERNETOWYCH.
6.2 Uczestnicy CHARYTATYWNYCH
AUKCJI
prawa
odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

uczestników

INTERNETOWYCH

aukcji

nie

na

stronach

mogą

korzystać

z

6.3 ORKIESTRA oraz ALLEGRO wprowadza zakaz wystawiania przedmiotów, których opis wskazuje
na
wykorzystanie
CHARYTATYWNYCH
AUKCJI
INTERNETOWYCH
jako
narzędzia
reklamy.
6.4 Lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do licytacji znajduje się w załączniku nr
2 regulaminu Allegro.pl (http://www.allearo.pl/countrv paqes/l/0/z2.php').

6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 roku, a traci ważność z dniem 20 lutego
2009 roku - na podstawie uchwały Zarządu Fundacji WOŚP z dnia 24 listopada 2008r.

UCHWAŁA
Zarządu Fundacji WOŚP
nr 11/2008
z dnia 09.12.2008r.
Zarząd podejmuje uchwałę, na mocy której zatwierdza wyniki XXVIII Konkursu Ofert tj.
wybór ofert następujących firm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carl Zeiss - mikroskop operacyjny - 7 szt.
Medim - zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok -21 szt.
Medim - zestaw do endoskopii sztywny - 24 szt.
Endo Elektronik - nasofiberoskop - 48 szt.
Medim - Zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha - 4 szt.
Shar-Pol - Zestaw narzędzi do mikrochirurgii krtani - 4 szt.
Medicus - videostroboskop - 5 szt.
International Service - rhinomanometr - 9 szt.
Stryker - wiertarka uszna - 9 szt.
Nie rozstrzygnięto postępowania dot. zakupu zestawów do endoskopowych operacji krtani.

Zarząd zatwierdza ponadto koszty
odbył się w dniu 24 listopada 2008r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

przygotowania

konkursu

ofert,

który
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SPRAWOZDA IE Z DZIAŁAL OŚCI FU DACJI WOŚP
ZA ROK 2008
- opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.

1) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Ul. Niedźwiedzia 2a
02-737 Warszawa

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 25 lipca 2001 pod nr 30897
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS)

REGON 010168068

Zarząd Fundacji – trzyosobowy:

a) Jerzy Owsiak zam. Warszawa, ul. Elegancka 8/7
b) Piotr Burczyński zam. Warszawa, ul. Grochowska 341/305
c) Lidia Niedźwiedzka-Owsiak zam. Warszawa, ul. Elegancka 8/7

Celem Fundacji (określonym w statucie z dnia 02 marca 1993 r.) jest
działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w
szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
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2)Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•

wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji,

•

zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa
w punkt 1,

•

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

•

przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji
oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie
tego celu,

•

skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli
środowisk twórczych i naukowych w kraju i zagranicą,

•

współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i
fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

•

prowadzenie banków danych związanych z ochroną zdrowia, upowszechnianie w
internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub
telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w
prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami
Fundacji,

•

wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek
z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,

•

organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych
doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć
organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.”
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W roku 2008, w ramach działalności statutowej Fundacja przeznaczyła środki uzyskane ze
zbiórki- zgodnie z celem zbiórki XVI finału na:
•

zakup aparatury i sprzętu medycznego do ratowania życia dzieci ze schorzeniami
laryngologicznymi, kardiologicznymi, onkologicznymi, traumatologicznymi i
nefrologicznymi dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali,

•

udzielanie pomocy indywidualnej dla dzieci chorych na: dziecięce porażenie
mózgowe, cukrzycę, urazy kręgosłupa, mukowiscydozę, zanik mięśni, wady
słuchu,

•

finansowanie szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej dla wszystkich chętnych
do jej odbycia, szkoleń dla instruktorów, oraz koszty zakupu sprzętu – dla grup
ratowniczych, dla instruktorów pierwszej pomocy oraz placówek, które prowadzą
taką działalność w ramach Programu Edukacyjnego – Ratujemy i Uczymy
Ratować ( RUR), zakup fantomów do nauki resuscytacji oraz defibrylatory AED,

•

finansowanie zakupu różnych urządzeń okulistycznych oraz materiałów
zużywalnych do ich obsługi, druków, materiałów informacyjnych, a także szkoleń
lekarzy i personelu medycznego obsługujących urządzenia okulistyczne w ramach
Programu Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,

•

finansowanie zakupu osobistych pomp insulinowych dla dzieci i kobiet
ciężarnych z cukrzycą, szkolenia lekarzy i personelu medycznego z Poradni
Diabetologicznych Pediatrycznych oraz szkolenia rodziców chorych dzieci- w
ramach Programu Zakupu Osobistych Pomp Insulinowych,

•

finansowanie zakupu aparatów o nazwie Infant Flow, służących do
nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków, szkolenia lekarzy i
personelu obsługującego ten urządzenia, finansowanie druków i materiałów
informacyjnych oraz publikacji niezbędnych do obsługi Programu – w ramach
Programu Infant Flow

•

finansowanie doposażenia istniejących oraz wyposażenia nowychprzystępujących do programu- ośrodków w odpowiedni sprzęt medyczny, a także
finansowanie bazy danych, transmisji danych z ośrodków do centralnej bazy
danych- w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u
Noworodków (PPPBS).

3

Sprawozdanie Finansowe 2008 – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

W roku 2008 zakupione zostały następujące urządzenia i sprzęt medyczny:

Wykaz sprzętu który Fundacja zakupiła w 2008 roku:
sprzęt ilość
Pompy insulinowe
704
Mikroskop operacyjny z wyposażeniem krtaniowym i usznym
Zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok
22
Zestaw do endoskopowych operacji krtani
6
Zestaw do endoskopii sztywny 24
Nasofiberoskop 51
Zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha
4
Zestaw narzędzi do mikrochirurgii krtani
4
Videostroboskop
5
Rhinomanometr 9
Wiertarka uszna 9
Ssak elektryczny
20
Inhalator 13
Pulsoksymetr 13
Kardiomonitor 9
Aparat do znieczuleń 6
Respirator
5
Oksymetr tkankowy INVOS 5100C 2
Ero Scan 38
Automatyczny Audiometr Impedancyjny
39
ABR EP Eclipse 31
Otomeisja Oto Read Clinical 26
Audiometr Kliniczny Tonalny 25
Audiometr Pediatryczny
3
Drukarka do analizatora aparatów słuchowych
1
Tympanometr z drukarką
1
Mikroskop do diagnostyki laryngologicznej z kamerą 2
Mikroskop do diagnostyki laryngologicznej 10
Oprogramowanie NOAH
1
VRA201-2 wraz ze wzmacniaczem 1
ASSR 2
Audiometr Kliniczny zpróbami nadprogramowymi 1
Videootoskop 2
Zestaw do polisomnografii
1
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Lampa szczelinowa
1
Aparat RTG
1
Aparat USG
1
Stanowisko do intensywnej terapii
3
Inkubator podstawowy z lampą do fototerapii 8
Inkubator otwarty
1
Pompy strzykawkowe 2
Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania IF
Aparat Infant Flow
15
Inkubator zamknięty do IF
1
Inkubator do transportu zewnętrznego noworadka z IF
1

15

Szczegółowy wykaz placówek, które otrzymały wymienione urządzenia
– w załącznikach

W ramach akcji programu Ratujemy i Uczymy Ratować Fundacja przekazała fantomy do
nauki pierwszej pomocy, książeczki i płyty do nauki dla uczniów, materiały szkoleniowe dla
nauczycieli przekazane do szkół biorących udział w programie.

W ramach działalności promocyjnej, propagandowej i wychowawczej w roku 2008 odbył
się koncert: Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
Koncerty organizowane przez Fundację są dopełnieniem zbiórki w ramach tzw. Wielkiego
Finału. Są formą podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Finału. To
również jedna z form propagowanych przez Fundację haseł: „stop przemocy”, „stop
narkotykom”, z których powstał pomysł przygotowania młodych osób do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, do propagowania takich zachowań, które mają na celu ochronę
zdrowia i życia ludzkiego. Fundacja podjęła się przygotowania młodych ludzi do udzielania
pomocy przedmedycznej – zajęła się cyklicznym organizowaniem szkoleń pn. „Pokojowy
Patrol”. Nawiązana została również współpraca z amerykańskim ośrodkiem udzielania pierwszej
pomocy medycznej
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Fundacja- jako organizacja pożytku publicznego przeznaczyła środki otrzymane w
ramach 1% podatku na zakup osobistych pomp insulinowych dla dzieci.

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał Zarządu w załączeniu.

5) Przychody.
Przychody Fundacji pochodzą w głównie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej
w dniu 13.01.2008 za zgodą MSWiA (DiZK-VI-632-1-154/07/AM wyrażoną
w decyzji nr 151/2007 z dnia 04.12.2007 roku, oraz z dobrowolnych wpłat na cele statutowe
fundacji, a także z wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu podatku 1%

a) Przychody z finałów z wpłat pieniężnych :

33.708.793,99

b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :

4.897.435,38

c) Przychody z 1% podatku

3.211.120,46

6).Koszty:
a) Struktura kosztów na realizację zadań statutowych:

- wydatki na zaopatrzenie placówek służby zdrowia i grup ratownictwa
- wydatki na pomoc indywidualną

24.092.694,56
1.536.630,79

- koszty realizacji kontraktów

195.813,31

6

Sprawozdanie Finansowe 2008 – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

- wydatki na Program Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków

1.733.284,08

- Program Infant Flow

124.658,58

- Program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi

3.030.319,03

- wydatki na szkolenia medyczne i ośrodek wolontariatu

2.365.318,21

- wydatki na działalność propagatorską i informacyjną:

- wydatki na organizację XVI Finału

1.716.537,45

- wydatki na organizację koncertu Przystanek Woodstock

1.933.192,75

b) Koszty działalności administracyjnej:

- zużycie materiałów i energii

83.560,34

-usługi obce

848.954,69

-podatki i opłaty

6.580,70

-pozostałe koszty

67.970,66

- zakupy środków trwałych

52.152,97

7). Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.12.2008
a)
- dyrektor ds. medycznych

1 etat

-pracownik ds. marketingu

0,5 etatu

- samodzielna księgowa

1 etat

- księgowa

1 etat

- główna księgowa

1 etat

- z-ca głównej księgowej

1 etat

- sekretarka

1 etat

- referent ds. prawnych

1 etat
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- pracownik ds. transportu

1 etat

-pracownicy działu IT

1,5 etatu

- pracownicy zatrudnieni przy programach medycznych:

10,5 etatu

b)
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto :
-z tytułu umów o prace

660.728,10

-premie

60.835,00

-świadczenia na rzecz pracowników (ZUS pracodawcy)

171.659,09

c)
Łączna kwota wynagrodzeń brutto:
- z tytułu umów zleceń

18.788,00

- z tytułu umów o dzieło

48.300,00

d) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych

e) Kwoty ulokowane i zdeponowane na rachunkach bankowych

Saldo na 31.12.2008

Bank PeKaO S.A. VIII o/ Warszawa
Złotowe:
-7255

14.419,13

-9906

3.635,90

-7377

28,94

-9739

2.939.396,26

-5651

9.092,25
8
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-6777

4.700,37

-6897 lokata

5.000.000,00

-7067 lokata

2.000.000,00

-7328 lokata

2.000.000,00

- 7618 lokata

1.000.000,00

Walutowe:
-1617

0,69 euro

co daje równowartość w złotych

2,88

BRE BANK SA
-1001

59.890,11

CITI Bank Handlowy SA
Walutowe:
-2026

489984,36 euro

równowartość w złotych

2.044.410,74

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oddział w Warszawie
- ror

877,05

- 0001 lokata

1.003.000,00

- 0002 lokata

1.000.000,00

- 0003 lokata

1.000.000,00

- 0004 lokata

1.000.000,00

- 0005 lokata

1.000.000,00

- 0006 lokata

1.000.000,00

f) Fundacja nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
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g) W 2008 roku nie było inwestycji w nieruchomości.

h) Do pozostałych środków trwałych nabytych w 2008r. zaliczyć można:
- samochód używany renault kangoo
- ambulans medyczny używany
- serwer program RUR
- laptopy 6 sztuk
- oprogramowanie do tworzenia baz danych

i) Dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała informacji.

8.) Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Fundacji „zleceniodawcą”

9.)Fundacja skorzystała ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym
(art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób
prawnych).

- informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych:
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

2.781,29

zobowiązania z tytułu PDOF

7.537,00

Fundacja w 2008 roku złożyła następujące deklaracje:

PIT 4R
CIT 8
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CIT D
Deklaracje do ZUS
VAT 8
VAT UE

W 2008r. przeprowadzane zostało w Fundacji badanie audytorskie sprawozdania finansowego za
2007 rok – zakończone wynikiem pozytywnym.

Sporządzono: Warszawa, dnia 25 marca 2009 roku

imię i nazwisko osoby sporządzającej:

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Główna księgowa-Dorota Pilarska

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak

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

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

Z-ca Prezesa Zarządu- Piotr Burczyński

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

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak

.......................................................
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Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
02-737 Warszawa ul.Niedźwiedzia 2A NIP:
521-30-03-700

ROK: 2008

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
+/-

Poz.

-

A

I azwa pozycji

I a koniec roku
2008-12-31

Rok ubiegły

Przychody z działalności statutowej:

41.817.349,83

34.855.227,50

Wpłaty określone statutem
Inne przychody określone statutem

34.508.573,90
7.308.775,93

29.724.785,35
5.130.442,15

37.022.345,54
4.795.004,29
2.019.529,55

30.607.172,85
4.248.054,65
2.033.096,41

0,00
83.560,34
848.954,69
6.580,70
788.651,10
171.659,09
9.360,48
25.221,20
85.541,95

0,00
75.814,80
830.757,80
9.952,00
760.320,29
170.941,95
9.937,66
28.025,52
147.346,39

2.775.474,74
32.020,57

2.214.958,24
86.714,40

22.500,00
0,00
9.520,57

80.000,00
0,00
6.714,40

47.574,21

31.661,55

0,00
0,00
47.574,21

0,00
0,00
31.661,55

2.759.921,10
1.129.900,97

2.270.011,09
965.328,54

0,00
1.123.186,29
0,00
0,00
6.714,68

0,00
708.472,81
0,00
0,00
256.855,73

1.612.259,89

17.733,91

0,00
0,00
0,00
1.612.259,89

0,00
0,00
0,00
17.733,91

2.277.562,18
0,00

3.217.605,72
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.277.562,18
0,00
2.277.562,18

3.217.605,72
0,00
3.217.605,72

I

-

B
C
D

n

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:
Wynik finansoy działalności statutowej (A-B)
Koszty administracyjne

I

n
m
IV
V
VI

vn
vm
IX
-

Wynik z działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów admin. (C-D)
Pozostałe przychody operacyjne

E
F
i

-

G

n
m
i

-

H
I

n
m
i

n
m
IV
V
-

n
m
IV

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Wynik na działalności operacyjnej (E+F-G)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne przychody finansowe
Odsetki
Straty ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne koszty finansowe

Wynik na działalności statutowej ogółem
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych

K
L
i

M
I
O

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

Koszty finansowe

J
i

-

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Podróże służbowe
Koszty reprezentacji i reklamy
Pozostałe koszty

n

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto

Druk: 2009-03-27 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość Forte 2009

Strona 1 ostatnia

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
02-737 Warszawa ul.Niedźwiedzia 2A NIP:
521-30-03-700

ROK: 2008

Bilans

AKTYWA
+/-

Poz.

-

A
-

I azwa pozycji

Aktywa trwałe
I

Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

i
2
3
4

-

n
-

Rzeczowe aktywa trwałe
1
a)
b)
c)
d)
e)
2
3

-

m

I ależności długoterminowe
1
2

IV
-

4

V

B
-

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
i

Zapasy
1
2
3
4
5

-

I ieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
a)
udziały lub akcje
-(1)
inne papiery wartościowe
-(2)
udzielone pożyczki
-(3)
inne długoterminowe aktywa finansowe
-(4)
wpozostałych jednostkach
b)
udziały lub akcje
-(1)
inne papiery wartościowe
-(2)
udzielone pożyczki
-(3)
inne długoterminowe aktywa finansowe
-(4)
Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1
2

-

Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe
1
2
3
-

-

-

Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

I ależności krótkoterminowe

n
-

1
-

-

2
-

m
-

1
-

I ależności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
a)
do 12 miesięcy
-(1)
powyżej 12 miesięcy
-(2)
inne
b)
I ależności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
a)
do 12 miesięcy
-(1)
powyżej 12 miesięcy
-(2)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc
b)
inne
c)
dochodzone na drodze sądowej
d)

Inwestycje krótkoterminowe

-

Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
a)
udziały lub akcje
-(1)
inne papiery wartościowe
-(2)
udzielone pożyczki
-(3)
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-(4)
wpozostałych jednostkach
b)
udziały lub akcje
-(1)
inne papiery wartościowe
-(2)
udzielone pożyczki
-(3)
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-(4)

Druk: 2009-03-27 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość Forte 2009

I a koniec roku
2008-12-31

Początek roku
2008-01-01

9.390.297,38

9.550.841,22

10.817,38

7.394,85

0,00
0,00
10.817,38
0,00

0,00
0,00
7.394,85
0,00

7.827.080,00

7.991.046,37

7.801.064,00
0,00
7.620.171,16
58.894,65
67.669,35
54.328,84
26.016,00
0,00

7.965.030,37
0,00
7.748.534,92
66.073,31
69.104,53
81.317,61
26.016,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.552.400,00

1.552.400,00

2.400,00
0,00
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.400,00
0,00
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

27.223.914,04

22.737.449,88

3.626.837,16

8.657.991,93

3.606.905,55
0,00
0,00
0,00
19.931,61

8.638.060,32
0,00
0,00
0,00
19.931,61

24.549,48

24.803,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.549,48
19.850,06
19.850,06
0,00
1.754,04
2.945,38
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.803,38
23.049,27
23.049,27
0,00
1.754,04
0,07
0,00

22.648.710,27

13.186.544,45

22.648.710,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00

13.186.544,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.933.521,20
8.933.521,20
0,00
0,00
0,00
Strona 1 pierwsza

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
02-737 Warszawa ul.Niedźwiedzia 2A NIP:
521-30-03-700

ROK: 2008

Bilans

AKTYWA
+/-

Poz.

I a koniec roku
2008-12-31

Początek roku
2008-01-01

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe

21.148.710,27
21.148.710,27
0,00
0,00
0,00

4.253.023,25
4.253.023,25
0,00
0,00
0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

923.817,13

868.110,12

36.614.211,42

32.288.291,10

I azwa pozycji
-

2

IV

c)
-(1)
-(2)
-(3)

Suma
Druk: 2009-03-27 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość Forte 2009

Strona 2

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
02-737 Warszawa ul.Niedźwiedzia 2A NIP:
521-30-03-700

ROK: 2008

Bilans

PASYWA
+/-

Poz.

-

A

I azwa pozycji

I a koniec roku
2008-12-31

Początek roku
2008-01-01

Fundusze własne

30.287.695,05

28.170.676,71

2.000,00
9.390.297,38
18.617.835,49
0,00
0,00
2.277.562,18
0,00

2.000,00
9.550.841,22
15.332.684,26
0,00
0,00
3.285.151,23
0,00

6.326.516,37

4.117.614,39

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

6.326.516,37

4.117.614,39

Wobec jednostek powiązanych

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.326.516,37
0,00
0,00
0,00
6.189.284,53
6.189.284,53
0,00
0,00
0,00
49.448,86
65.490,03
22.292,95
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.117.614,39
0,00
0,00
0,00
4.043.385,32
4.043.385,32
0,00
0,00
0,00
51.425,69
0,00
22.803,38
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

36.614.211,42

32.288.291,10

I

Fundusze założycielski
Fundusz zasobowy
Fundusz pozostałe
Fundusz rezerwowy
Zysk(strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto za rok obrotowy (w tym z działalności statutowej)
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Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
FUDACJA
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie oraz informacja dodatkowa zostały
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w
następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 36.614.211,42 zł.
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.277.562,18 zł.
Sprawozdanie z działalności Fundacji
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak

Wiceprezes Zarządu- Piotr Burczyński

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-

Prezes Fundacji- Bohdan Maruszewski

Owsiak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych- Dorota
Pilarska

Warszawa, dnia 25 marca 2009 roku

Sprawozdanie Finansowe 2008-Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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. Niedźwiedzia 2a
02-737 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 1993roku 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
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2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

•

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 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.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej
Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę
lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych
zasad prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzących działalności gospodarczej. A także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji.
Sprawozdanie

finansowe

sporządzone

zostało

na

podstawie

ksiąg

rachunkowych

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką)
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu
Fundacji obowiązującą od 01.01.2007 roku.

Księgi od 2004 roku prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowoksięgowego oraz kadrowo- płacowego firmy Matrix PL S.A. wersja Forte.
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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 Zasobowy. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej, i mają na celu aktualizację wartości majątku, nie mają
natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu kosztowym.

Składniki majątku nie zużywające się jednorazowo o wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich
do użytkowania.

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

20%,10%,30%

•

Środki transportu

20%

•

Pozostałe środki trwałe

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 Zasobowego. 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 Zasobowy. Zmniejszenie Funduszu Zasobowego następuje w
wyniku przeszacowania w/w składników majątkowych, ich likwidacji lub sprzedaży.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna
walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień
bilansowy wyceniane są wyłącznie środki pieniężne ( w kasie i na rachunkach bankowych),
które wycenia się według kursu średniego NBP ustalonego na ten dzień. Ustalone na koniec
roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy: dodatnie - jako przychody
z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są
według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy
zastosowaniu metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy
wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia
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e. ależności 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. Dodatnie lub
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem
waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania,
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

f. Fundusze

-Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i
wpisanej 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.

g. Rezerwy – pozycja nie wystepuje

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Fundacja

dokonuje

prawdopodobnych

biernych
zobowiązań

rozliczeń

międzyokresowych

przypadających

na

bieżący

kosztów
okres

w

wysokości

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.
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i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – pozycja nie występuje

j. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na pozostałej
działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na całokształcie
działalności. Fundacja stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od
darczyńców i osób wspierających działania Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych to koszty związane z realizacją działalności statutowej
takiej jak: zawieranie kontraktów - zakupy sprzętu medycznego, prowadzenie ogólnopolskich
programów medycznych, organizacja i promocja zbiórek publicznych pn. Finał WOŚP.

Wynik na całokształcie działalności to wynik na działalności statutowej powiększony o
koszty administracyjne, niezbędne do realizacji zadań określonych w statucie.

Sporządzono: Warszawa, dnia 25 marca 2009 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

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

6

