
Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 

Z siedzibą w Łodzi, przy Pl. Gen. Józefa Hallera 1, 90- 647 Łódź 

 

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data 

wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  

Nr wpisu do rejestru KRS 0000399065 z dnia 14-10-2011 r. 

REGON: 101302088 

 

3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

Skład Zarządu: 

Joanna Agata Milczarek    - Prezes Zarządu 

Anna Maria Sadzyńska    - Członek Zarządu 

Mikołaj, Jan Gurdała    -Członek Zarządu 

 

4. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi zwanego dalej Uniwersytetem, w zakresie: 

1) działalności dydaktycznej, 

2) działalności naukowej, 

3) działalności studenckiej 

Cel Fundacji realizowany jest w szczególności poprzez: 

a) organizację imprez sportowych, kulturalnych, 

b) organizację wyjazdów, wypoczynku, itp. dla społeczności akademickiej, 

c) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym, studentom, 

pracownikom naukowym, 

d) zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, 

e) wspieranie naukowców i transferów badawczych, 

f) informowanie o wszelkich wydarzeniach w celu promocji pozytywnego wizerunku Uniwersytetu 

g) organizowanie  konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów etc,  związanych z działalnością  

Uniwersytetu, 

h) udzielanie pomocy w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej dla studentów oraz 

pracowników, 

i) zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, publikacji elektronicznych, 



j) wspieranie działalności wydawniczej 

k) współpracę z podmiotami gospodarczymi, 

l) edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk medycznych, dla społeczności lokalnej oraz innych 

jednostek, 

m) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji, 

n) współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i 

organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz  osobami fizycznymi. 

o) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą 

p) współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i 

organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi 

q) współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji   

r) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków 

studiowania na UM, współpraca z uczelnią (pomoc w wyposażaniu akademików, budynków 

dydaktycznych, drobne prace remontowe budynków istniejących), 

s) upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz 

organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego, 

pomoc studentom i pracownikom niepełnosprawnym 

 

5. Zakres działania 

W roku 2011 Fundacja podejmowała działania związane z uruchomieniem zaplecza do prowadzenia 

podstawowej działalności: organizacja biura, zatrudnienia pracowników, podpisania umów  biurem 

rachunkowym i obsługą prawną. Ponadto w 2011 roku Fundacja prowadziła przygotowania do 

zorganizowania konferencji dla studentów stomatologii z całej Polski zaplanowanej na 7 stycznia 

2012 roku. 

 

6. Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

7. Podjęte uchwały 

Rada  Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła następujące uchwały: 

7.1 Uchwała nr 1/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi 

 

7.2 Uchwała nr 2/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany statutu Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi 

 



8. Liczba zatrudnionych osób – 3  

a. Joanna, Agata Milczarek – Prezes Zarządu 

b. Anna Maria Sadzyńska  - Członek Zarządu 

c. Mikołaj, Jan Gurdała  -Członek Zarządu 

Wszystkie wyżej wymienione osoby pracują tylko przy realizacji działalności statutowej. 

Łączna kwota wynagrodzeń 6887,04 zł, co stanowi kwotę wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. 

 

7)   dane o: 

c)   wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 

podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 4800,00 zł 

d)   wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 1200,00 zł 

e)   udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 

udzielania takich pożyczek - BRAK 

f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - BRAK  

g)  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek - BRAK 

h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - 

BRAK 

i)    nabytych pozostałych środkach trwałych - 2254,80 zł 

j)    wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych – 52533,80 zł 

  

8)   dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności - BRAK 

  

9)   informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych – 0,00 zł 

 

 

 

Łódź, dnia 20-03-2012    Sporządził:   Zatwierdził:  


