
Komunikat. 

 

Dnia 20 maja 2016 roku w sali senatu Uniwersytetu Medycznego odbyło się kolejne 

posiedzenie Rady Fundacji UM, poświęcone  podsumowaniu działalności gospodarczo-

statutowej  Fundacji w 2015 roku. 

Rada Fundacji wysłuchała  sprawozdań Zarządu FUM z działalności gospodarczo-statutowej  

oraz z realizacji wydatków na cele statutowe w 2015 roku. Wysłuchano też  opinii Komisji   

Rewizyjnej FUM z sytuacji finansowo-majątkowej FUM na koniec 2015 roku.   

W 2015 roku Fundacja zarobiła na cele statutowe rekordową kwotę 3,4 mln złotych. Prawie 

37% tej kwoty , tj. ok. 1,3 mln złotych, stanowiły darowizny. Głównym donatorem FUM w 

2015 r była Fundacja Polska Miedź KGHM. W sumie w ciągu  4 lat mijającej VII kadencji pracy 

Zarządu, Fundacja UM zarobiła na cele statutowe 10,1 mln złotych. Prawie 80% tej kwoty 

zarobiono w działalności gospodarczej. 

W 2015 roku Fundacja wydała na cele statutowe prawie 2,6 mln złotych. W sumie w 

mijającej VII kadencji wydano na cele statutowe 8,2 mln zł., co stanowi ok. 36% ogółu 

wydatków na cele statutowe dokonanych  od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczo-

statutowej FUM. 

W ciągu 24 lat istnienia Fundacja zarobiła na cele statutowe 27,7 mln złotych i wydała na 

cele statutowe ponad 23 mln złotych. Darowizny stanowiły przeciętnie  ok. 12%  

wypracowanych na cele statutowe dochodów. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu i Opinią Komisji Rewizyjnej oraz po wnikliwej 

dyskusji   Rada FUM podjęła 4 kluczowe  z punktu widzenia dalszego funkcjonowania FUM 

uchwały: 

1. Zatwierdzającą sprawozdanie  Zarządu Fundacji UM  z działalności gospodarczo-

statutowej, sprawozdanie  finansowe FUM za  2015 rok bilansowy i  udzielającą 

Zarządowi absolutorium za wykonanie obowiązków w tymże roku. 

2. O przeznaczeniu wypracowanego w 2015 roku dochodu FUM na cele statutowe. 

3. Zatwierdzającą harmonogram wydatków na cele statutowym w 2016 roku. 

4. Powołującą Zarząd FUM na VIII kadencję w składzie: Wiesław Zawada –Prezes 

Zarządu, Włodzimierz Luty- Wiceprezes Zarządu- Skarbnik Fundacji, Izabela Lesisz- 

Członek Zarządu. 

 

Włodzimierz Luty – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Fundacji. 

 


