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Załącznik Nr 2 
 
Zestawienie uchwał podjętych w 2020 r. 

 

przez Zarząd Fundacji: 

 

1) Uchwała Nr 1/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyjęcia celów Fundacji Nutricia i ustalenia 

zaopatrzenia na darowizny. 

2) Uchwała Nr 2/2020 z dnia 06.02.2020 r.– W sprawie przyznania środków finansowych na 

organizowanie w roku 2020 sympozjów naukowych, szkoleń, konferencji krajowych i 

zagranicznych oraz pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w w/w wydarzeniach. 

3) Uchwała Nr 3/2020 z dnia 06.02.2020r. – W sprawie przyznania środków finansowych na 

organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji 

związanej z żywieniem w ramach projektu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. 

4) Uchwała Nr 4/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznanie środków na konsultacje związane 

z realizacją projektów badawczych. 

5) Uchwała Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na 

organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji 

związanej z żywieniem – granty laktacyjne. 

6) Uchwała Nr 6/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania darowizny rzeczowej na rzecz 

wspierania karmienia piersią w szpitalach – foteli do kangurowania. 

7) Uchwała Nr 7/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na 

organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji 

związanej z żywieniem kierowanej do studentów medycyny rezydentów pediatrii. 

8) Uchwała Nr 8/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na 

organizację działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji 

związanej z żywieniem – „Kalendarz żywienia dziecka w 1000 pierwszych dni” w Książeczce 

Zdrowia Dziecka”. 

9) Uchwała Nr 9/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie zmiany Statutu Fundacji. 

10) Uchwała Nr 10/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu 

badawczego autorstwa Marty Obara-Michlewskiej z Warszawy – pt.: „The role of glutamine 

transporter SAT1 (Slc38a1) deficiency in excessive weight gain in mice –glutamine 

supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance”. 
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11) Uchwała Nr 11/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu 

badawczego autorstwa Pawła Kutnika z Lublina – pt.: markers, and blood morphology markers in 

assessment of malnutrition in patients undergoing elective esophageal cancer surgery – single-

center study”. 

12) Uchwała Nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu 

badawczego autorstwa Aleksandry Rodziewicz z Gdańska – pt.: „The impact of gluten-free diet on 

the quality of life, inflammation and gut microbiome composition in autoimmune thyroiditis”. 

13) Uchwała Nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie użyczenia WUM sprzętu edukacyjnego tj. 

trzy fantomy do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i 

obsługi gastrostomii) oraz dwie pompy do podaży diet dojelitowych do fantomu, a także 

wyposażenie studentów w środki ochrony osobistej, w związku z trwającą pandemią. 

 

 

Zestawienie uchwał podjętych w 2020 r. 

 

przez Radę Fundacji: 
 

1) Uchwała Nr 1/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Fundacji w 

sprawie zmiany Statutu Fundacji. 

2) Uchwała Nr 2/2020 z dnia 31.03.2020 r. – W sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji - 

odwołanie z dniem 31 marca 2020 Pani Agnieszki Dolnej z Zarządu Fundacji. 

3) Uchwała Nr 3/2020 z dnia 31.03.2020 r. – W sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji -  

odwołanie z dniem 31 marca 2020 Pana Michała Szkatuły z Zarządu Fundacji. 

4) Uchwała Nr 4/2020 z dnia 15.06.2020 r. – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

z działalności Fundacji za 2019 rok 

5) Uchwała Nr 5/2020 z dnia 15.06.2020 r. – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Fundacji za 2019 rok 

6) Uchwała Nr 6/2020 z dnia 01.10.2020 r. – W sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji -  

powołanie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Panią Agnieszkę Tomasiak na Członka Zarządu Fundacji. 

 

 


