
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Fundacja  Radia  ZET z  siedzibą  w  Warszawie  00-503,  ul.  Żurawia  8,  KRS  0000127204  (dalej:

Fundacja) na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 502/2013 z dn. 5 grudnia 2013 r.

prowadziła zbiórkę publiczną w okresie 1 stycznia 2014 r. –  31 grudnia 2014 r. (dalej: Zbiórka).

CEL ZBIÓRKI

Celem Zbiórki Publicznej było zgromadzenie ofiar i przeznaczenie ich na:

1. Pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu profilaktyki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji osób

chorych, w tym zwłaszcza dzieci z chorobami serca;

2. Udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i rzeczowej osobom, które znalazły się w ciężkiej

sytuacji materialnej z powodu choroby, w tym zwłaszcza choroby serca u dziecka;

3. Udzielanie  pomocy  organizacyjnej,  finansowej  i  rzeczowej  szpitalom,  oddziałom,  klinikom

dziecięcym  i  innym  placówkom,  które  realizują  świadczenia  medyczne  dla  dzieci,  w  tym

zwłaszcza świadczenia z zakresu kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej;

4. Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny medycyny, w tym zwłaszcza

kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. 

FORMY ZBIÓRKI

Zbiórka została przeprowadzona na terenie całej Polski w następujących formach:

1. Dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe w banku SOCIETE GENERALE o numerze 39

1840 0007 2213 3200 0811 3119. 

2. Dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

3. Dobrowolnych  datków do  zaplombowanych  skarbon  stacjonarnych  umieszczanych  za  zgodą

właścicieli lub użytkowników obiektów

4. Wysyłania wiadomości tekstowych typu SMS z hasłem „Serce” lub „Choinka” lub „Wakacje”  

lub „Dzieci” pod nr 7525 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej, przy czym koszt

wysłania 1 SMS-a wynosił 6,15 PLN brutto, a Fundacja otrzyma na cele zbiórki: 

a) 6,15  PLN  w  przypadku  usług  postpaid  operatora  Polska  Telefonia  Komórkowa  „Centertel”  

Sp. z o.o. (obecnie Orange Polska SA) oraz operatora Polkomtel sp. z o.o.

b) 5 PLN w przypadku operatorów T-Mobile SA i  P4 Sp. z o.o.  oraz usług prepaid operatorów

Polska Telefonia   Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. (obecnie Orange Polska SA) oraz Polkomtel

sp. z o.o.



KOSZTY ZBIÓRKI

1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (DZ.U. Nr 22, poz.

162  z  późn.  zm.)  osoby  organizujące  i  przeprowadzające  zbiórkę  nie  otrzymały  za  te  czynności

wynagrodzenia.

2. Kosztami zorganizowania i przeprowadzenia Zbiórki Publicznej będą koszty: 

a) Wykonania przelewu zagranicznego w wysokości ok. 100 zł za jeden przelew

b) Produkcji puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych w wysokości ok. 2 tys. zł

c) Produkcji identyfikatorów dla wolontariuszy biorących udział w kweście w wysokości ok. 2 tys.

zł (słownie: dwa tysiące złotych)

d) Wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia NW dla wolontariuszy biorących udział w kweście

oraz  pokrycia  kosztów  wynikających  z  Ustawy  o  Działalności  Pożytku  Publicznego  

i Wolontariacie w wysokości ok. 2 tys. zł

e) Wykup ogłoszeń w prasie, radio, TV, w reklamie zewnętrznej, dystrybucja ulotek reklamowych i

in., w wysokości ok. 25 tys.

f) Produkcja materiałów reklamowych (ulotki, banery, rolety, plakaty, spoty radiowe i telewizyjne 

i in.), w wysokości ok. 15 tys. zł. 

Koszty zostały wykazane w wydatkach poniżej. 

POZYSKANA KWOTA

Do dn. 30 lipca 2015 r. w wyniku Zbiórki zebrano:

a) z połączeń sms: 1 241 140,50   PLN 

b) z dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy:     106 402,26 PLN  

c) z dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych            479,89 PLN  

RAZEM                                                                                                                                1     348     022,65 PLN

WYDAWANIE POZYSKANYCH ŚRODKÓW

Do dnia 30 lipca 2015 r. Fundacja Radia ZET wydała wszystkie pozyskane środki.

I. WYDATKI Z PODZIAŁEM NA CELE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ:

1. Pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu profilaktyki  zdrowotnej,  leczenia i  rehabilitacji  osób

chorych, w tym zwłaszcza dzieci z chorobami serca:

553 997,78 PLN

W tym operacje serca 11 dzieci, rehabilitacja 6 dzieci, zakup sprzętu medycznego dla 3 dzieci,

inne leczenie dla 2 dzieci.



2. Udzielanie  pomocy  organizacyjnej,  finansowej  i  rzeczowej  szpitalom,  oddziałom,  klinikom

dziecięcym i innym placówkom, które realizują świadczenia medyczne dla dzieci, w tym zwłaszcza

świadczenia z zakresu kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej:

 793 709,51 PLN

W tym:

- 144 483,30 PLN - zakup łóżek dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

- 171 000,00 PLN - darowizna dla Fundacji Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych

Serca  Instytutu  Centrum  Zdrowia  Matki  Polki  w  Łodzi  „Mamy  Serce”  na  zakup  modułowego

systemu do krążenia pozaustrojowego, sondy przezprzełykowej oraz aparatu do hemodifiltracji  

dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

- 478 226,21 PLN - zakup kardiomonitorów dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

II. KOSZTY ZBIÓRKI:

Opłaty bankowe - 335,36 PLN


