
  

Komunikat.  

Dnia  15.05.2015 r w sali senatu Uniwersytetu Medycznego miało miejsce kolejne 

posiedzenie Rady Fundacji  w całości poświęcone podsumowaniu działalności 

gospodarczostatutowej Zarządu Fundacji w 2014 r oraz zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego Fundacji za  tenże bilansowy rok.  

W trakcie posiedzenia przyjęto  3 kluczowe , z punktu widzenia działalności 

gospodarczostatutowej Fundacji, uchwały:  

I. Zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności 

gospodarczostatutowej oraz sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 

bilansowy 2014 i udzielającą Zarządowi absolutorium za wykonywanie 

obowiązków w tymże roku.  

II. O przeznaczeniu zysku FUM wypracowanym  w 2014 r   na cele statutowe. 

III.  Zatwierdzającą harmonogram wydatków na cele statutowe w  2015 r.  

W 2014 roku Fundacja zarobiła na cele statutowe rekordową kwotę 2,8 mln zł. (Prawie 80% 

tej kwoty wypracowano w działalności gospodarczej.)  

Na koniec  2014 roku przychody ogółem Fundacji wyniosły ok. 14,5 mln złotych, w tym 

przychody z działalności gospodarczej ok. 13,9 mln zł, zaś pozyskane darowizny – 563 tys. 

złotych. Są to również wartości rekordowe w dotychczasowej działalności gospodarczo – 

statutowej Fundacji. Największymi donatorami Fundacji w 2014 r byli:   

1.Fundacja Polska  Miedź KGHM – 390 tys. zł na zakup sprzętu dla Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Zawodowych oraz Kliniki Ginekologii i  Położnictwa Uniwersyteckiego 

Szpitala KLINICZNEGO.  

2.Roche Polska – 50 tys. na zakup USG dla Kliniki Ginekologii SSK nr 1.  

3.PZU- 10 tys. na zakup sprzętu dla Kliniki  Ginekologii SSK nr 1.   

W sumie, w ciągu minionych 22  bilansowych lat Fundacja zarobiła na cele statutowe 24,3 

mln zł.( ok. 10% tej kwoty stanowią darowizny).  

W 2014 roku Fundacja wydała na cele statutowe prawie 2,1 mln zł.(Lista wydatków w 

załączeniu).  

Wydatki te zostały pokryte z zysku 2012 r w kwocie  ok. 870 tys. zł oraz z zysku 2013 r w 

kwocie 1,2 mln zł.   

Pozostała do wydatkowania na cele statutowe kwota w wysokości 3,3 mln zł.( (reszta zysku 

wypracowanego w 2013 r w wysokości ok. 0,5 mln zł + zysk z roku 2014 w wysokości 2,8 mln 

złotych).Ogólna kwota zatwierdzonego przez Radę Fundacji harmonogramu  wydatków na 

cele statutowe  wynosi  3.275 451,83 zł.  

Włodzimierz Luty –Wiceprezes, Skarbnik Fundacji.  



 

  



 


