Statut
Fundacja Medigent
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja działająca pod firmą: Fundacja Medigent, zwana w dalszej części Statutu
„Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów: Tomasza Banasiewicza, Krzysztofa Łuczaka i
Wojciech Francuzika, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach i niniejszego Statutu.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią: Fundacja Medigent.
3. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
4. Nazwa Fundacji może zostać prawnie zastrzeżona.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki
terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak również
zagranica.
§3
1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
2. Fundusz założycielski fundacji wynosi 2.700 PLN, przeznaczony na następujące
cele:
a. 1.500 PLN przeznaczone jest na cele statutowe Fundacji,
b. 1.200 PLN przeznaczone jest na cele prowadzenia przez Fundację
działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele, formy i zasady działania fundacji
§1
1. Celami Fundacji są:
a) działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nowych rozwiązań technologicznych w nauce,
ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, w zastosowaniach klinicznych przez lekarzy w
Polsce;
b) upowszechnianie i promowanie wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji medycznych w codziennej praktyce lekarskiej
oraz w badaniach naukowych;
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c)
wspieranie
współpracy naukowców z różnych dziedzin nauki (w szczególności
inżynierów i lekarzy) z klinicystami, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania
działalności badawczo-rozwojowej i przekładania odkryć naukowych na zastosowania
kliniczne;
d) wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego w zakresie szeroko rozumianej medycyny;
e) działanie na rzecz pożytku publicznego przez szeroko rozumianą edukację medyczną, ze
szczególnym uwzględnieniem wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych i
edukacyjnych.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie, współorganizowanie lub umożliwianie udziału w szkoleniach,
konferencjach, kongresach, zjazdach i innych formach kształcenia zawodowego i
naukowego;
b) opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, w tym aplikacji
mobilnych;
c) opracowywanie i wdrażanie nowych standardów i rozwiązań edukacyjnych;
d) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

§2
1. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) dotacje i subwencje osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek publicznych,
d) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
e) dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
f) środki pochodzące z funduszy europejskich.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§3
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże jedynie wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§4
1. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność
gospodarczą, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność prowadzona na
własny rachunek lub poprzez pośrednictwo w:
a) w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) (przedmiot przeważającej działalności),
b) wydawaniu książek (PKD 58.11.Z),
c) działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z),
d) w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relation) i komunikacji (PKD 70.21.Z),
e) w zakresie badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
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f) działalności w zakresie organizacji targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
g) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
h) w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(PKD 85.59.B),
i) w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internetu (PKD 47.91.Z),
j) w zakresie pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z).
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z odnośnymi
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Rozdział III
Organy Fundacji
§1
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd.
2. Każdy z członków Zarządu Fundacji jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji
Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie
uchwał, zwykłą większością głosów członków obecnych. W celu uniknięcia wątpliwości
wskazuje się, że uchwały Zarządu Fundacji wymagają sprawy o wartości przekraczającej
50.000 PLN.
4. Do ważności uchwał w sprawach zbywania, zamiany lub obciążania nieruchomości
Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu.
5. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby powoływane oraz odwoływane uchwałą podejmowaną
przez działających łącznie Fundatorów.
6. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Wyłącznymi
przyczynami wygaśnięcia mandatu członka Zarządu są śmierć, rezygnacja, utrata zdolności
do czynności prawnych albo odwołanie z funkcji członka Zarządu w drodze uchwały przez
działających łącznie Fundatorów.
7. Prace Zarządu Fundacji reguluje regulamin wewnętrzny, przyjęty przez Zarząd Fundacji w
drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
8. Na członka Zarządu może zostać powołany Fundator lub członek Fundacji.
9. Fundatorzy mogą działając łącznie, w drodze uchwały, postanowić o przyznaniu członkom
Zarządu Fundacji wynagrodzenia oraz o wyznaczeniu pełnomocnika odpowiedzialnego za
zawarcie z członkami Zarządu Fundacji stosownych umów regulujących otrzymywanie
wynagrodzenia. W przypadku braku stosownej decyzji w tym zakresie, członkowie Zarządu
Fundacji sprawują swe funkcje społecznie, tj. bez prawa do wynagrodzenia.
10. W skład pierwszego Zarządu Fundacji działający łącznie Fundatorzy powołują:
a) Tomasza Banasiewicza – w charakterze Prezesa Zarządu Fundacji,
b) Krzysztofa Łuczaka – w charakterze Członka Zarządu Fundacji,
c) Wojciecha Francuzika – w charakterze Członka Zarządu Fundacji.
§2
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy m. in.:
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a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej i innych ciał doradczych Fundacji, jeśli
zaistnieje taka konieczność,
c) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
2. Zarząd Fundacji, za wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Fundatorów w niniejszym
statucie, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w tym w szczególności:
a) reprezentuje Fundację w stosunkach zewnętrznych,
b) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
c) decyduje o przyjęciu subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
f) uchwala roczne i wieloletnie plany finansowe.
§3
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Z
posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokoły.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do Fundacji.

Przyjęto jednomyślną uchwałą działających łącznie Fundatorów w dniu 18 listopada 2016 r.:
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