
Statut Fundacji

Statut Fundacji Instytut Rozwoju i Równowagi
tekst jednolity

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja Instytut Rozwoju i Równowagi, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa 
polskiego i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:
Bartosz Wójcik
Mirosław Twaróg
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza 
Pana Tomasza Liszkę  w Kancelarii Notarialnej w Limanowej przy ul. Marka 19A/1U, 
w dniu 24 maja 2021 roku.

3.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

4.Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

§ 2
Siedziba Fundacji

1.Siedzibą Fundacji jest Limanowa w woj. małopolskim.

2.Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również działać poza jej 
granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji tj. Fundacja Instytut Rozwoju i Równowagi.

4.Fundacja może używać znaku graficznego, jak i własnej odznaki, które ustalone będą odrębnymi 
uchwałami Zarzadu Fundacji
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Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działania

§ 3

1.Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji 
zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede 
wszystkim na rzecz jednostki ludzkiej, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i 
społecznego.

2.Ponadto celami działania Fundacji są:
a) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i lecznicza dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
b) ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka prozdrowotna, terapia, uzależnień, ratownictwo 
medyczne, pomoc psychologiczna,
c) działalność naukowa,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
e) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, 
zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin oraz realizacja 
zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń i pomoc w społecznej readaptacji 
skazanych oraz pomoc pokrzywdzonym,
f) profilaktyka wypalenia zawodowego, wdrażanie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem w 
zawodach medycznych oraz innych grupach zawodowych,
g) interwencja kryzysowa,
h) pomoc psychologiczna w przypadku zdarzeń masowych oraz katastrof,
i) pomoc psychologiczna i przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym pandemii 
SARS Cov-2.
j) pomoc społeczna, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalność 
charytatywna,
k) promocja i organizacja wolontariatu,
l) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze 
pożytku publicznego,
m) porządek i bezpieczeństwo publiczne,

3.Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, poprzez np.: organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
konferencji, sympozjów i warsztatów, w szczególności na rzecz osób potrzebujących pomocy 
psychologicznej, psychiatrycznej, bądź psychoterapeutycznej,
b) edukację i profilaktykę prozdrowotną, w tym prowadzenie działalności informacyjnej, 
konsultacyjnej, interwencyjnej w zakresie profilaktyki i lecznictwa chorób,
c) promocję zdrowia oraz europejskich i światowych standardów zdrowia,
d) świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej,
e) profilaktykę i leczenie schorzeń,
f) prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wypoczynkowo –
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, gabinetów psychoterapeutycznych, 
punktów konsultacyjnych, centrów interwencji kryzysowej,
i) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
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j) współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie realizacji swoich
celów statutowych,
k) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
l) wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych,
m)współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami, w tym z organami administracji samorządowej, 
państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami medycznymi, przedsiębiorcami w kraju 
i za granicą,
n)podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
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Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 4.

Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 3 
niniejszego statutu.

§5.
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji składa się z:
a) funduszu założycielskiego w wysokości 1.000 zł,
b)dochodów i środków uzyskanych w toku działania Fundacji.

2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny,
b) subwencje, dotacje, granty, spadki lub zapisy,
c) nieruchomości i ruchomości,
d) odsetki bankowe od lokat kapitałowych,
e) przychody z majątku Fundacji,
f) wpływy ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie 
odpowiednich przepisów
g) nawiązki sądowe,
h) dotacje i subwencje pochodzące z budżetu Państwa, Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej i 
innych organizacji i instytucji.
i) opłaty i składki uiszczone przez uczestników projektów realizowanych przez Fundację i innych 
wpływów działalności statutowej; kontraktów, zleceń, usług, grantów, dywiedent i zysków z akcji I 
udziałów, innych zysków kapitałowych, odpisów podaktowych  

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia 
funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmują 
Fundatorzy.

4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Fundacja nie może wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

7. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich.
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8. Fundacja nie prowadzi dzaiłalności gospodarczej

9. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2) i 3) ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2020, poz. 1057)

§ 6
Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyję-
ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświad-
czenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym razie Za-
rząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.
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Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 7
Postanowienia ogólne

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

§ 8
Powołanie Fundatorów do Zarządu lub Rady Fundacji

Fundatorzy mogą zostać powołani do Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

§ 9
Rada Fundacji

1.Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień
Statutu.

2.Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.

3. Członków Rady Fundacji powołują, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, i odwołują 
fundatorzy - Pan Bartosz Wójcik i Mirosław Twaróg podejmując decyzję jednomyślnie, a w razie 
ich śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmują: po Bartoszu 
Wójciku żona – Pani Anna Wójcik, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności 
prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Bartosza Wójcika, a w przypadku Pana 
Mirosława Twaróg - Pan Sławomir Trela, zam. ul. Zielona 2/30 w Limanowej - decydując 
bezwzględną większością głosów.

4. Odwołania Członka Rady mogą także dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.

5. Rada Fundacji jest powoływana na dwuletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość 
ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady 
Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 10
Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarzą-
du Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami,
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2. wytyczanie głównych celów działalności Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu 
Fundacji absolutorium z działania,
7. podjęcie decyzji o powołaniu Dyrektora Zarządzającego Fundacji i określenie zakresu jego 
kompetencji.

§ 11
Posiedzenia Rady Fundacji

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, 
nie rzadziej niż raz do roku.

2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczące-
go oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej zaproszenia lub listami poleconymi, w których zawiadamia Członków 
Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy 
Członek Zarządu Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczy, na wniosek któregokolwiek z Członków 
Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady 
Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień.

5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodni-
czącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

§ 12
Podejmowanie uchwał  Rady Fundacji

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedze-
nia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej.

3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w drodze indywidualnego zbierania 
głosów.

4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do po-
rządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady 
Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
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§ 13
Zarząd Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje Fundację w stosun-
kach zewnętrznych.

2. Zarząd Fundacji może liczyć od 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób i składa się z:
- Prezesa,
- od 1 do 3 Zastępców,

- od 1 do 3 Członków Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorzy - Pan Bartosz Wójcik i Mirosław Twaróg 
podejmując decyzję jednomyślnie, a w razie ich śmierci albo utraty zdolności do czynności praw-
nych kompetencję tę przejmują: po Bartoszu Wójciku żona – Pani Anna Wójcik, a w razie jej śmier-
ci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Bartosza 
Wójcika, a w przypadku Pana Mirosława Twaróg - Pan Sławomir Trela, zam. ul. Zielona 2/30 w Li-
manowej - decydując bezwzględną większością głosów.

5. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję i mogą być w każdym czasie od-
wołani.

6. Ustanie pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji może nastąpić w przypadku śmierci, rezygnacji, 
odwołania, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.

7. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane
przez Fundatorów - Pana Bartosza Wójcik i Pana Mirosława Twaróg podejmując decyzję jedno-
myślnie, a w razie ich śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przej-
mują: po Bartoszu Wójciku żona – Pani Anna Wójcik, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do 
czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Bartosza Wójcika, a w przypadku 
Pana Mirosława Twaróg - Pan Sławomir Trela, zam. ul. Zielona 2/30 w Limanowej - decydując 
bezwzględną większością głosów.

10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 14
Kompetencje Zarządu Fundacji

1.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
d) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
e) ustalanie organizacji i działalności Biura Fundacji;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
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g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;
h) ustalanie planów działania Fundacji;
i) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
j) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia 
i) nagrody dla pracowników Fundacji;
j) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Funda-
cji i przeznaczenia jej majątku;
k) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
l) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami o rachunkowości;
m) podejmowanie decyzji o każdorazowym przyjęciu składników majątku określonych w § 5 ust. 2 
Statutu w porozumieniu z Fundatorami;
n) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 
zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

2. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 
z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe w terminie do końca marca za 
poprzedni rok działalności Fundacji, a Rada Fundacji może w każdym czasie żądać cząstkowego 
i/lub całościowego przeglądu prac Zarządu od Prezesa.

3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompe-
tencji Rady Fundacji albo Fundatorów – Pana Bartosza Wójcika i Pana Mirosława Twaróg, a w ra-
zie ich śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - następców prawnych Fundatorów.

4.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest:
Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu – jednoosobowo, każdy członek Zarządu łącznie z 
Prezesem Zarządu lub Zastępcą Prezesa Zarządu.

§ 15
Posiedzenia Zarządu Fundacji

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) 
miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej lub pisemnie listami poleconymi.

§ 16
Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, 
przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, 
w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarzą-
du.

3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest 
tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głoso-
waniach nad uchwałami.
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§ 17
Ciała doradcze

1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływa

a) Radę Programową jako organ doradczy i honorowy o uprawnieniach inicjatywnych 
i opiniodawczych;
b) zespoły doradcze.

2. Członkami wyżej wymienionych ciał mogą być członkowie Rady Fundacji.
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Rozdział V

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

§ 18
Zmiana Statutu Fundacji

1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatorów
- Pana Bartosza Wójcik i Pana Mirosława Twaróg podejmując decyzję jednomyślnie, a w razie ich 
śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmują: po Bartoszu Wój-
ciku żona – Pani Anna Wójcik, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - 
pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Bartosza Wójcika, a w przypadku Pana Mirosława Twaróg - 
Pan Sławomir Trela, zam. ul. Zielona 2/30 w Limanowej - decydując bezwzględną większością gło-
sów.

2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem 
nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 19
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy – Pan Bartosz Wójcik i Pan Mirosław 
Twaróg podejmując decyzję jednomyślnie, a w razie ich śmierci albo utraty zdolności do czynności 
prawnych kompetencję tę przejmują: po Bartoszu Wójciku żona – Pani Anna Wójcik, a w razie jej 
śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Bar-
tosza Wójcika, a w przypadku Pana Mirosława Twaróg - Pan Sławomir Trela, zam. ul. Zielona 2/30 
w Limanowej - decydując bezwzględną większością głosów.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, któ-
ra w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów - Pan Bartosz 
Wójcik i Pan Mirosław Twaróg podejmując decyzję jednomyślnie, a w razie ich śmierci albo utraty 
zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmują: po Bartoszu Wójciku żona – Pani 
Anna Wójcik, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadko-
biercy ustawowi Pana Bartosza Wójcika, a w przypadku Pana Mirosława Twaróg - Pan Sławomir 
Trela, zam. ul. Zielona 2/30 w Limanowej - decydując bezwzględną większością głosów
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Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji 
lub realizującym jej cele.

§ 21
Tworzenie dodatkowych struktur

1. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.

2. Fundacja może podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 
w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

3. Fundacja może tworzyć różne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi 
i zagranicznymi, a także może wchodzić w spółki prawa handlowego lub w przedsiębiorstwa 
mieszane.

§ 22
Zmiana celów działania Fundacji

W uzasadnionych przypadkach cele działania Fundacji mogą zostać zmienione lub rozszerzone 
przez Fundatorów, a po śmierci Fundatora przez najstarszego następcę prawnego.

§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy prawne.

§ 25
Nadzór

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 26

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i z tą chwilą 
rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja Instytut Rozwoju i Równowagi.
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