Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej
na dzień 05 lipca 2011 roku.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Marka Lorenca zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewa Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie,
w dniu 08.04.2011.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Krzeszowice.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
1. działalność na rzecz rozwoju wiedzy w dziedzinie medycyny integracyjnej, profilatyki i
edukacji zdrowotnej rodziny: dzieci, dorosłych.
2. popieranie i rozwijanie wzajemnej współpracy ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się
dziedziną wymienioną w punkcie 1.
3. skupienie wokół idei Fundacji lekarzy, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk i
społeczników, którzy chcą wpierać rozwój profilaktyki i leczenia zdrowia rodziny.

§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą oraz informacyjną, organizowanie
wykładów, spotkań, szkoleń i kursów,
b. stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej
działalności,
c. utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego osób udzielających pomocy oraz
kształtowanie ich świadomości etycznej w kontekście praktyki zawodowej,
d. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu medycyny integracyjnej,
współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz wszelkimi instytucjami, w
zakresie stosowania i rozwijania teorii oraz praktyki diagnostyki i leczenia oraz profilaktyki,
e. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnym
profilu działania w kraju i za granicą.
2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także
niezarejestrowanych porozumień i koalicji.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi,
samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać inne osoby prawne lub fizyczne,
których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z
czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza
§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
a. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą
decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
8. ustalanie zasad wynagradzania w Fundacji, w tym zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia
Prezesa Zarządu, a na jego wniosek wysokości wynagrodzenia członków Zarządu
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są jednomyślnie,
w obecności wszystkich członków Rady”.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych kosztów oraz honorarium
za wykonanie szczególnie znaczących prac na rzecz Fundacji.
Zarząd
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Umowy z członkami zarządu zawiera Prezes Zarządu a z Prezesem Przewodniczący Rady.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.

§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest na posiedzeniu obecność co
najmniej trzech członków Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Zarząd, na wniosek Prezesa Zarządu, może powołać pełnomocników działających w
granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji w zakresie określonym w
pełnomocnictwie. Do odwołania pełnomocnictwa wystarczy decyzja jednego członka Zarządu
wyrażona na piśmie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą

dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut został przyjęty dnia 08.04 2011.

