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Warszawa, dn. 31 marca 2016 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
 

 

SPRAWOZDANIE ZA OKRES:   od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

OZNACZENIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA ZAKRES JEGO DZIAŁANIA 
I CELE FUNDACJI:  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

NAZWA FUNDACJI:    Fundacja Radia ZET 

 

ADRES:      ul. Żurawia 8, 00 – 503 Warszawa 

ADRES DO KORESPONDENCJI  jw. 
 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ fundacja@radiozet.pl 

DATA REJESTRACJI:    25.10.1999 r. 

 

NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ FUNDACJI 
KRS – REJESTR STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI:  0000127204 

 

NUMER STATYSTYCZNY REGON:    016145170  

 

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI: 
 
1. PREZES ZARZĄDU: Andrzej Matuszyński 

2. CZŁONEK ZARZĄDU: Robert Biedrzycki  

3. CZŁONEK ZARZĄDU: Izabela Szumielewicz 

 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 
Celami Fundacji są: 

 

1. Niesienie pomocy osobom, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, dotkniętym wypadkami, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami 

losowymi, w tym w szczególności dzieciom. 

2. Udzielanie pomocy rodzinnym domom dziecka i rodzinom zastępczym.  

3. Udzielanie pomocy szpitalom i innym placówkom medycznym. 

4. Udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym oraz innym podmiotom 

prowadzącym bądź wspierającym działalność w zakresie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, 

rodzinnej pieczy zastępczej.  
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5. Udzielanie pomocy Polakom mieszkającym za granicą, zwłaszcza tym, którzy zagrożeni są 

chorobą, niepełnosprawnością, ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bądź stali się ofiarami 

wypadków, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych. 

6. Udzielanie pomocy młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, bądź pochodzącej z 

rodzin niezamożnych. 

7. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym. 

8. Ochrona środowiska naturalnego, propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i 

ochrony środowiska. 

9. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. 

10. Podnoszenie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 

demokratycznych.  

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM KONKRETNYCH REZULTATÓW W 
REALIZACJI CELÓW SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, KTÓRE STANOWIŁY PODSTAWĘ 
POWOŁANIA FUNDACJI ORAZ OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ 

DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: 
 
Przez cały okres 2015 r. Fundacja Radia ZET prowadziła zbiórki środków finansowych na rzecz 

chorych dzieci (w tym zwłaszcza dzieci z chorobami serca) oraz ich rodzin. Fundacja pozyskiwała 

środki finansowe i organizowała akcje m.in. na antenie Radia ZET, uczestniczyła też w imprezach 

plenerowych, współpracowała ze sponsorami. 

Fundacja pozyskiwała darowizny zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, prowadziła też 

zbiórkę publiczną.  

Realizując działania statutowe w 2015 roku, Fundacja finansowała zakup nowoczesnego sprzętu dla 

szpitali, leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu medycznego dla chorych dzieci, dotowała 

aktywność sportową.  

W 2015 r. działalność Fundacji Radia ZET została wyróżniona prestiżową nagrodą „Lider roku 

2014 w ochronie zdrowia” w kategorii ‘działalność charytatywna”.  

Działalność charytatywna  

• Operacje serca dzieci – 7 podopiecznych  

• Rehabilitacja – 4 podopiecznych  

• Sprzęt medyczny dla placówek medycznych: m.in.: kardiomonitory i płucoserce dla Instytutu 

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.  

• Inna działalność: m.in.:  

- sprzęt medyczny dla indywidualnych podopiecznych z wadą serca,  

- aparat do masażu serca dla GOPR-u,  

- pomoc bytowa – dojazdy związane z leczeniem,  

- darowizny dla klubów sportowych 
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Akcje antenowe i pozyskiwanie funduszy  

• Zbiórka publiczna o nr. 2015/147/OR  

• Charytatywny Zjazd Gwiazd w Czarnej Górze na rzecz FRZ 

• kampania „1% ratuje serce”  

• „Bajkowy Efekt Domina” – akcja realizowana wspólnie z Kulczyk Foundation 

• „Dzień Dziecka od A do ZET” - zbiórka na rzecz Fundacji Radia ZET; 

• „Magnella Pomaga Dzieciom”, akcja realizowana wspólnie z Natur Produkt Zdrovit  

• Ogólnopolski Zlot Fanów Florence and The Machine w Warszawie - dochód z konkursu na 

rzecz Fundacji Radia ZET; 

• Radiowy Piknik Rodzinny Eurozetu - kwesta na rzecz Podopiecznej Fundacji Radia ZET; 

• „Kulturalne Serca na choinkę” - malowanie ozdób świątecznych przez dziennikarzy, DJ-ów 

i prowadzących Radia ZET, Radia ZET Chilli, Radia ZET Gold i zaprzyjaźnione Gwiazdy 

w Mazowieckim Instytucie Kultury; następnie internetowa aukcja ozdób; 

• kiermasz świąteczny produktów przygotowanych własnoręcznie przez pracowników 

Eurozet-u, na rzecz Fundacji Radia ZET; 

• kwesta na rzecz Fundacji Radia ZET, w czasie imprezy Mikołajki w Uniejowie; 

• Akcja SMS „Serce pod choinkę” – zbiórka na operacje czworga dzieci z wrodzonymi 

wadami serca. 

Fundacja Radia ZET, realizując zadania statutowe przekazała w okresie sprawozdawczym na 

pomoc charytatywną kwotę: 1 702 027,99 PLN w tym również darowizna rzeczowa o wartości 

169 000,00 PLN. 

Darowizny od osób prawnych, jakie  w okresie sprawozdawczym otrzymała Fundacja Radia ZET 

wyniosły w sumie 1 764 919,82 PLN w tym również darowizna rzeczowa o wartości 169 000,00 

PLN.  

Darowizny od osób fizycznych, jakie  w okresie sprawozdawczym otrzymała Fundacja Radia ZET 

wyniosły w sumie 36 374,49 PLN. 

 
OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I JEJ FORMA: 
Działalności gospodarczej nie prowadzono. 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI: 

Odpis uchwały zarządu Fundacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

 

__________________ 

Prezes Zarządu  

Andrzej Matuszyński 

 

__________________    __________________ 

Członek Zarządu     Członek Zarządu 

Robert Biedrzycki     Izabela Szumielewicz 


