
 
STATUT 

Instytutu Medycyny Klasztornej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

Podstawa prawna niniejszego statutu: art. 172 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, j.t. z późn. zm.) 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Placówka nosi nazwę Instytut Medycyny Klasztornej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

2. Instytut Medycyny Klasztornej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prywatną 
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.  

3. Ilekroć w statucie występuje Placówka należy przez to rozumieć Instytut Medycyny Klasztornej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

4. Placówka może używać skróconej nazwy : IMK Sp. z o.o.  

5. Siedziba Placówki mieści się w Katowicach. Adres siedziby Placówki to ul. Związkowa 20, 40-
730 Katowice.  

6. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej w Katowicach-Panewnikach, w salach 
wykładowych Domu Parafialnego, przy ul. Związkowej 20 lub są prowadzone w formie e-
learningu.  

7. Placówka działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 
r. poz 59) oraz niniejszego Statutu. 

 
§2. 

 
1. Celem Placówki jest umożliwienie osobom dorosłym ukończenia kursów zielarskich: 

a. Kurs Terapie Biologiczne, w ramach którego Słuchacz otrzymuje wysublimowaną 
wiedzę z zakresu medycyny holistycznej (komplementarnej), bromatologii i dietetyki, 
ale jednocześnie z uwzględnieniem informacji praktycznych z fitochemii, zielarstwa, 
farmakologii, terapii naturalnych i szeroko rozumianych nauk biologicznych (biologii 
medycznej, biofarmacji). Kurs został przygotowany  według reguł filozofii i systemu 
medycyny oraz farmacji dra med. Gerharda Madausa. 

b. Kurs Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie w ramach którego Słuchacz uzyskuje 
następujące kwalifikacje: osoby wydającej produkty lecznicze w sklepach zielarsko-
medycznych (Towaroznawstwo Zielarskie). 

c. Kurs Fitoterapia Szczegółowa, w ramach którego Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat 
substancji chemicznych i preparatów stosowanych w medycynie dawnej i 
współczesnej, etiologii, etiopatogenezy, objawów chorób oraz metod ich leczenia 
(dawnych i współczesnych). Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kursy 
wstępne i specjalizacyjne, np. Towaroznawstwo zielarskie, Medycyna naturalna, 
Terapie biologiczne lub mają wykształcenie zielarskie, chemiczne, biologiczne, 
farmaceutyczne albo medyczne. 

 

 

 



2. Kurs Terapie Biologiczne obejmuje 3 moduły tematyczne do wyboru: 

a. Moduł I  zawiera 110 godzin wykładów. Po ukończeniu modułu I, absolwent otrzyma 
dyplom na podstawie złożonej pracy końcowej w formie pisemnej. 

b. Moduł II liczy 110 godzin zajęć w formie wykładów. Po ukończeniu modułu II, 
absolwent otrzyma dyplom na podstawie złożonej pracy końcowej w formie 
pisemnej. 

c. Moduł III obejmuje praktyczne zajęcia terenowe w liczbie 20 godzin. Po ukończeniu 
modułu III, absolwent otrzyma dyplom na podstawie uczestnictwa w zajęciach. 

 

3.  W ramach kursu Terapie Biologiczne będą wykładane następujące przedmioty:  

a. Moduł I 

• Zastosowanie w medycynie dawnej i współczesnej. Olejki, żywice i balsamy 
farmakopealne (10 h) 

• Technologia leku roślinnego. Podstawy przetwórstwa zielarskiego (10 h) 

• Olejki eteryczne - skład chemiczny, właściwości farmakologiczne i toksykologiczne 
(10 h) 

• Fitochemia (10 h) 

• Szczegółowa botanika systematyczna roślin leczniczych (10 h) 

• Patologia i patofizjologia (10 h) 

• Oddziaływanie roślin na układ immunologiczny człowieka (10 h) 

• Owoce i warzywa w leczeniu oraz profilaktyce chorób (10 h) 

• Głodówki i poszczenie w terapiach biologicznych. Zalety i wady klasztornej 
kuchni.  Przepisy kulinarne (5 h) 

• Towaroznawstwo i zastosowanie leczniczych preparatów klasztornych (5 h) 

• Tradycyjne receptury klasztorne. Zarys medycyny klasztornej (10 h) 

• Choroby układu pokarmowego. Wybrane zagadnienia z dietetyki oraz 
farmakologii (10 h) 

b. Moduł II 

• Szczegółowa charakterystyka oligopleksów dra Gerharda Madausa (10 h) 

• Farmakologia XIX wieku. Farmakologia do połowy XX wieku. Leki dawne (10 h) 

• Zastosowanie oligopleksów i preparatów naturalnych dra G. Madausa w leczeniu 
i profilaktyce chorób (10 h) 

• Receptura i wytwarzanie oligopleksów dra G. Madausa (10 h) 

• Chemia szczegółowa substancji nieorganicznych stosowanych w oligopleksach 
dra G. Madausa (10 h) 

• Właściwości lecznicze i trujące wybranych metabolitów roślin i grzybów (10 h) 

• Chemia surowców roślinnych i zwierzęcych stosowanych przez dra G. Madausa 
(10 h) 

• Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max'a Bircher'a-Benner'a i Franz'a Xaver'a 
Mayr'a. Dr Rudolf Hauschka - antropozofia w medycynie i kosmetyce (5 h) 

• Naturoterapia Vincenza Prißnitza. Naturoterapia Johanna Schrotha. 
Naturoterapia Emanuela Felke. Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa (5 h) 

• Naturalna terapia Ferdinanda Huneke'a. Medycyna alternatywna wg Hansa 
Heinricha Reckeweg'a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym. Leki 
kwiatowe dra Edwarda Bacha (10 h) 

• Podstawy terapii biologicznych wg dra med. G. Madausa w ujęciu filozoficznym.  
Terapie biologiczne dra G. Madausa w onkologii (10 h) 

• Taksonomia i chemotaksonomia roślin stosowanych przez dra G. Madausa (10 h) 



c. Moduł III 

• Zajęcia terenowe - rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie (20 h) 
 

4. W ramach kursu Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie będą wykładane następujące 
przedmioty: 

• Fitoterapia, rhizoterapia i gemmoterapia (10 h) 

• Farmakologia i farmakognozja (10 h) 

• Anatomia i fizjologia człowieka (10 h) 

• Dietetyka i fizjologia żywienia (10 h) 

• Towaroznawstwo zielarskie (10 h) 

• Znakowanie, regulacje prawne, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów 
ziołowych (5 h) 

• Udzielanie pierwszej pomocy (5 h) 

• Biochemia roślin leczniczych (10 h) 

• Podstawy patologii i patofizjologii z elementami anatomii klinicznej (10 h) 

• Zioła w medycynie klasztornej (10 h) 

• Suplementy diety – aktywność biologiczna wybranych związków naturalnych (10 h) 

• Bańki lekarskie – cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek (5 h) 

• Chemotaksonomia roślin lekarskich (10 h) 

• Etnobotanika i dietetyka (10 h) 

• Fitofarmakologia (10 h) 

• Fitoterapia w medycynie oficjalnej (10 h) 

• Olejki eteryczne w medycynie i kosmetyce (10 h) 

• Hirudoterapia i apteczne preparaty z hirudyną (5 h) 

• Lecznicze i dietetyczne właściwości wybranych drzew i krzewów owocowych (10 h) 

• Fitoterapia (10 h) 

• Zajęcia terenowe - rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie (10 h) 

• Receptura w zielarstwie – zajęcia w laboratorium online (10 h) 

• Ekstrakty, nalewki i wina w ziołolecznictwie (5 h) 

• Esencje kwiatowe dr E. Bacha (5 h) 

• Floroterapia (10 h) 

• Fitofarmakologia wojenna (10 h) 
 

5. W ramach kursu Fitoterapia Szczegółowa będą wykładane następujące przedmioty: 

• Alfabetyczny przegląd i charakterystyka dawnych i współczesnych środków 
leczniczych (64 h) 

• Choroby układu krążenia (8 h) 

• Choroby układu oddechowego (8 h) 

• Choroby układu pokarmowego (8 h) 

• Choroby układu dokrewnego (8 h) 

• Choroby układu nerwowego (8 h) 

• Choroby układu moczowego (8 h) 

• Choroby układu płciowego (8 h) 

• Choroby metaboliczne (8 h) 

• Choroby układu krwiotwórczego (4 h) 

• Choroby układu ruchu (8 h) 

• Choroby narządów zmysłu (8 h) 

• Choroby skóry oraz leczenie ran i oparzeń (8 h) 



• Choroby psychiczne (8 h) 

• Wybrane choroby geriatryczne (8 h) 

• Choroby zakaźne (8 h) 

• Choroby pasożytnicze (8 h) 

• Medycyna naturalna i terapie biologiczne dra G. Madausa w onkologii (24 h) 

• Zatrucia, kuracje odtruwające (4 h) 
 
 

 § 3 
 
Placówka spełnia następujące zadania:  
 

1. organizacja nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego w 
kursach prowadzonych stacjonarnie, zaocznie, korespondencyjnie, wieczorowo i w systemie e-
learning, w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w ramach 
prowadzonych kursów i szkoleń,  

2. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji, 
3. dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry 

nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe,  
4. wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych interaktywnych form i 

metod nauczania oraz technik audiowizualnych,  
5. zadaniem Placówki jest przekazywanie słuchaczom niezbędnej wiedzy, która umożliwi 

słuchaczom ukończenie kursu, określonego w § 2 punkt 1 podpunkt a Statutu. 
 
 
 

II. Osoba prowadząca Placówkę 
 

§ 4 
 

1. Osobą prowadzącą placówkę jest Instytut Medycyny Klasztornej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy od numerem KRS 
0000553212. 

2. Do zadań osoby prowadzącej Placówkę należą w szczególności:  
a) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w placówce, 
b) zapewnienie warunków do prawidłowego działania Placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, 
c) decydowanie o wysokości i rodzaju opłat wnoszonych przez słuchaczy. 

  
 
 

III. Organy Placówki 
 
 

§ 5 
Placówka posiada następujące organy:  
 

1. Rektor.  
 

Rektorem Placówki jest dr Jan Pietryja.  



Do zadań Rektora Placówki należy:  
a) kierowanie działalnością dydaktyczną Placówki,  

b) reprezentowanie Placówki na zewnątrz,  

c) dobór kadry nauczycielskiej oraz jej zatrudnianie, 
d) zatwierdzanie programów nauczania dla poszczególnych kursów,  
e) podejmowanie decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy, 
f) współpraca z Radą Programową oraz Osobą prowadzącą Placówkę. 

 
2. Rada Programowa.   

 
W skład Rady Programowej wchodzą Rektor oraz kierownik kursu a także nauczyciele 
prowadzący kursy.  
Do zadań Rady Programowej należy ustalanie szczegółowych programów nauczania dla 
poszczególnych kursów, zatwierdzanie zadań, materiałów oraz pytań egzaminacyjnych i 
tematów prac końcowych.  
Rada Programowa obowiązana jest współpracować z Rektorem i Osobą prowadzącą 
Placówkę. 

 
 
 

IV. Prawa i obowiązki nauczycieli 
 
 

§ 6 
 
Do obowiązków nauczycieli prowadzących kursy należy:  
 

a) redagowanie wyznaczonych modułów, opracowywanie skryptów i innych materiałów 
szkoleniowych,  

b) regularne przesyłanie Rektorowi Placówki wykazów ocen otrzymanych przez słuchaczy,  

c) przygotowywanie zestawów pytań z określonego zakresu wiedzy,  

d) regularna korekta nadsyłanych przez słuchaczy prac,  

e) udzielanie wskazówek i konsultacji słuchaczom,  

f) prowadzenie wyznaczonych seminariów, warsztatów i praktyk,  

g) pełnienie funkcji promotora podczas pisania przez słuchaczy,  

h) przeprowadzanie egzaminów,  

i) udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia 
umiejętności dydaktycznych oraz w kursach oferowanych przez Placówkę,  

j) dbanie o dobre imię Placówki,  

k) rzetelne wypełnianie powierzonych zadań,  

l) podczas seminariów i zajęć stacjonarnych – przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P.POŻ.  
 

§ 7 
 
Nauczyciele prowadzący kursy w Placówce mają prawo do:  
 

a) pracy w odpowiednich warunkach, w tym w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach 
dydaktycznych,  



b) poszanowania godności osobistej, otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z 
podpisanymi umowami,  

c)  zgłaszania uwag i wniosków do Rektora Placówki.  

 
 

V. Prawa i obowiązki słuchaczy 
 

§ 8 
 

1. Słuchaczom przysługują następujące prawa:  
 

a) do zwrotu wniesionej opłaty za kurs (z wyłączeniem opłaty rekrutacyjnej) w wypadku nie 
podjęcia nauki nie z własnej winy (choroba, wypadki losowe) na zasadach zgodnych z 
regulaminem kursów,  

b) do egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Placówkę.  
 

2. Słuchaczowi, którego prawa zostały naruszone przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 
7 dni od naruszenia jego praw.  

 

 
§ 9 

 
Obowiązkiem każdego słuchacza jest:  
 

a) aktywne uczestnictwo w seminariach, warsztatach i zajęciach praktycznych,  

b) oddawanie prac końcowych (jeśli dane szkolenie tego wymaga),  

c) zachowywanie się w sposób kulturalny, honorowy, etyczny i godny słuchacza Placówki,  

d) systematyczne i terminowe opłacanie należnych Placówce opłat,  

e) dbanie o dobre imię Placówki i organu prowadzącego Placówkę,  

f) podczas seminariów i zajęć stacjonarnych – przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P.POŻ.  

 
 

VI. Organizacja Placówki 
 

§ 10 
 

1. Placówka prowadzi kursy w systemie zaocznym, wieczorowym lub dziennym.  
2. Szczegółowy rozkład zajęć określony jest w harmonogramie zajęć opracowanym przez 

Placówkę. 
 
Po ukończeniu kursów oraz zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Placówkę słuchacz 
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.  

 

VII. Szczegółowe warunki i sposób oceniania słuchaczy 

 

§ 11 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza oraz jego obecność na zajęciach.  



2. Tematy prac końcowych ustala nauczyciel w oparciu o materiały przedstawione podczas kursu. 

3. Termin oddania prac końcowych ustala nauczyciel. Termin przypada nie później niż 7 dni po 
jego ustaleniu.  

4. Oceny z prac końcowych ustala się w stopniach wedle następującej skali:  

1) stopień celujący (6), 

2) stopień bardzo dobry (5), 

3) stopień dobry (4) , 

4) stopień dostateczny (3), 

5) stopień dopuszczający (2),  

6) stopień niedostateczny (1).  

5. Stopnie pozytywne  wskazane są  w ust. 6 pkt. 1-5. Stopień negatywny wskazany jest w ust. 6 
pkt. 6. 

6. Celami oceniania są w szczególności:  

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,  

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w planowaniu samodzielnego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do samodzielnego rozwoju,  

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji oraz pracy dydaktycznej. 

7. Nauczyciel przedstawia słuchaczom oceny za oddane prace końcowe w terminie 2 tygodni od 
dnia oddania ich przez słuchaczy. 

8. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione prace końcowe oraz inna dokumentacja 
dotycząca danego słuchacza jest udostępniana do jego wglądu. 

9. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

10. Prace końcowe zachowuje się do momentu ukończenia kursu przez słuchaczy.  

11. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie końcowej oceny pozytywnej. 
 
 

VIII. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Placówki 
 

§ 12 
 
Środki finansowe na działalność Placówki uzyskiwane są :  
 

1. Z opłat za naukę pobieranych od słuchaczy.  

2. Z innych prawem dopuszczanych źródeł.  
 

 
§13 

 
Dokumentację Placówki stanowią:  
 

1. Program kursu i seminariów wraz z wymiarem godzin zajęć.  

2. Rejestr wydanych zaświadczeń.  



3. Protokoły z egzaminów.  

4. Dokumentacja finansowo-księgowa.  

5. Rejestr wykładowców.  
6. Rejestr słuchaczy wraz z uzyskanymi przez nich ocenami za wykonane zadania oraz 

zaliczonymi seminariami, zajęciami praktycznymi i warsztatami.  
 
 

IX.   Zasady przyjmowania i usuwania słuchaczy 
 

 
§ 14 

 
Uczestnikami kursów są osoby pełnoletnie.  
 

1. Warunkami przyjęcia na kursy organizowane przez Placówkę są:  
a) złożenie formularza zgłoszeniowego,  

b) uiszczenie stosownej opłaty,  

c) podpisanie stosownej umowy.  
2. Słuchacze przyjmowani są w okresie rekrutacji.  

3. Terminy zajęć ustalane są przed rozpoczęciem danego kursu.  

4. Przyjęcia na kursy odbywają się według kolejności zgłoszeń, stosownie do liczby wolnych 
miejsc.  

 
§ 15 

 
Nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w § 9, działanie na szkodę Placówki, podważanie 
autorytetu wykładowców, naruszanie ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego, zaleganie z 
opłatami, naruszenie postanowień Statutu zagrożone są karami dyscyplinarnymi, łącznie ze 
skreśleniem z listy słuchaczy.  
 

§ 16 
 
Rektor Placówki może skreślić słuchacza z list słuchaczy w przypadkach wymienionych w § 14.  
 

§ 17 
 
Od decyzji Rektora Placówki w sprawie skreślenia słuchacza z list słuchaczy słuchaczowi przysługuje 
prawo do odwołania (ponownego rozpatrzenia sprawy) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
 
 

X.  Postanowienia końcowe 
 

§   18 
 
Zmiany w niniejszym statucie dokonuje Rektor Placówki. Rektor Placówki powiadamia o zmianach w 
statucie organ rejestrujący.  

 
§  19 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 roku. 


