Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2016 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 2016 Fundacja zorganizowała i współorganizowała kilkadziesiąt konferencji z zakresu
działalności medycznej w dziedzinach takich jak kardiologia, onkologia, dietetyka, chirurgia
kolorektalna, stomatologia, medycyna sportowa, kosmetologia.
W semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2015/2016 zorganizowaliśmy wspólnie z
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Politechniką Łódzką zajęcia z zakresu anatomii i fizjologii w
języku polskim oraz angielskim.
Fundacja zorganizowała już po raz drugi Targi Symulacyjne, które były świetną okazją do rozmów
między uczelniami medycznymi i firmami zajmującymi się sprzętem do symulacji medycznych.
W kwietniu 2016 roku wraz z Politechniką Łódzką oraz organizacjami studenckim PŁ i UMEDU
Fundacja współorganizowała już 11 edycję największych targów pracy w Polsce, skierowanych do
studentów i absolwentów wszystkich łódzkich uczelni (ponad 100 wystawców).
Realizacja darowizny celowej od firmy Pfizer na organizację warsztatów Krytyczna analiza badań
klinicznych w onkologii.

W październiku z dotacji Urzędu Miasta Łodzi zorganizowaliśmy Innovation Day poświęcone
innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia. Seminarium odbyło się
dzięki współpracy platformy EIT Health Poland.

Ponadto Fundacja udzieliła kilkudziesięciu darowizn na cele działalności naukowej i dydaktycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych i finansowanie
udziału w konferencjach naukowych studentów i pracowników.
6. Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi działalność gospodarczą.
7. Podjęte uchwały
Uchwała nr 1/04/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi za rok 2015.
Uchwała nr 2/04/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji w 2015 roku.
Uchwała nr 3/04/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.
Uchwała nr 4/04/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi w sprawie przyznania premii członkom Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.
8. Liczba zatrudnionych osób – 4
a. Joanna, Agata Milczarek – Prezes Zarządu
b. Anna Maria Sadzyńska - Członek Zarządu
c. Mikołaj, Jan Gurdała -Członek Zarządu
d. Maria Cyzman – manager ds. organizacji i rozwoju

Łódź, dnia 19.06.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

