
Fundacja Multis Multum powstaÆa 15 listopada 1999 r. W marcu 2000 roku zostaÆa zarejestrowa-

na przez Såd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Rejestrze Fundacji za nr 5919. W¥ród jej celów statuto-

wych, do najwaºniejszych naleºå:

• inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dziaÆalno¥ci w zakresie o¥wiaty i wychowania, kultury,

kultury fizycznej i sportu, stwarzajåcej moºliwo¥ì peÆnego rozwoju osobowego dzieci i mÆodzieºy,

• inicjowanie i prowadzenie dziaÆañ na rzecz rozwoju ochrony zdrowia i pomocy spoÆecznej, oraz

rehabilitacji zawodowej i spoÆecznej inwalidów, obejmujåcych w szczególno¥ci dzieci i mÆodzieº

• inicjowanie i prowadzenie dziaÆañ na rzecz ochrony ¥rodowiska i zabytków kultury

• prowadzenie dziaÆalno¥ci dobroczynnej.

Dla realizacji celów polegajåcych na wspieraniu ochrony zdrowia, 25 lipca 2000 r. Zarzåd Funda-

cji powoÆaÆ Radæ Naukowå.

W jej skÆad, jako czÆonkowie stali, wchodzå:

• prof. Artur Dziak — przewodniczåcy,

• Waldemar Sielski — wiceprzewodniczåcy,

• dr hab. n. med. Bogdan Ciszek — sekretarz,

oraz lekarze specjali¥ci w dziedzinie ortopedii:

• dr Grzegorz Adamczyk,

• dr Robert ÿmigielski.

Kadencyjnymi czÆonkami Rady Naukowej zostali:

• prof. MirosÆaw Zåbek,

• prof. Andrzej Wit,

• prof. Waldemar Olszewski,

• prof. Marek Niezgódka,

• prof. WiesÆaw Jakubowski.
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Rada Naukowa za swoje cele przyjæÆa m.in. prowadzenie dziaÆañ na rzecz rozwoju ochrony zdro-

wia i pomocy spoÆecznej oraz rehabilitacji zawodowej i spoÆecznej a takºe wspieranie w tym zakresie

nauki i o¥wiaty.

Realizujåc ów cel, zorganizowaÆa 17 lutego 2001 r. pierwszå konferencjæ naukowå, po¥wiæconå pa-

tologii i sposobom leczenia chrzåstki stawowej. UczestniczyÆo w niej blisko 200 lekarzy i fizjoterapeu-

tów z caÆego kraju.

W planach Rady Naukowej jest organizowanie staÆego cyklu Konferencji Naukowych, majåcych

poszerzaì wiadomo¥ci, wiedzæ i do¥wiadczenia z wybranych dziedzin medycyny. Do udziaÆu w konfe-

rencjach, Fundacja zapraszaì bædzie ¥wiatowej sÆawy specjalistów.

Fundacja Multis Multum wraz z Radå Naukowå przygotowuje i wydaje kwartalnik „Acta Clini-

ca”, którego pierwszy numer zawiera artykuÆy po¥wiæcone leczeniu chrzåstki stawowej. Kolejne, w za-

miarach Rady, bædå publikowaÆy najciekawsze osiågniæcia i prace naukowe z dziedziny medycyny.

Celem dziaÆañ Fundacji jest takºe promocja najzdolniejszej mÆodzieºy. Cel ten realizowany jest

przez wspieranie dziaÆañ zmierzajåcych do doskonalenia wiadomo¥ci, zdobywania wiedzy i do¥wiad-

czenia w kraju i za granicå. Fundacja Multis Multum nawiåzaÆa wspóÆpracæ z Fundacjå „Vita Activa”

Ireny Szewiñskiej i wspóÆuczestniczy w organizacji biegów sportowych dla dzieci i mÆodzieºy.

Fundacja wspóÆuczestniczyÆa takºe w wydaniu dwóch ksiåºek. Pierwszego tomiku poezji mÆodej

poetki Anny Misiec pt. „Gdzie¥ miædzy tobå a mnå” oraz dzieÆa prof. Wojciecha ZabÆockiego „Polskie

sztuki walki”.

Fundacja prowadzi równieº dziaÆalno¥ì dobroczynnå.

PREZES ZARZÅDU

Anna Karpiñska

Wszystkich zainteresowanych wsparciem dziaÆalno¥ci Fundacji Multis Multum

prosimy o wpÆaty na konto:

BRE Bank SA XI Filia O/Warszawa, nr rachunku: 11401977-00-557780 PLNCURR01-18
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