
Statut Fundacji Pretium 

02.06.2020 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pretium, zwana w dalszej części statutu Fundacją, 

działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203) i ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. 

Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez firmę Interrete sp. z o.o. zwaną dalej 

Fundatorem, w kancelarii notarialnej w Trzebnicy przez zastępcę notarialnego Annę 

Kilian, ul. Św. Jadwigi 11A, 55-100 Trzebnica. 

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 

 

§ 3 

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja 

może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem 

swojej nazwy w innych językach. 

 

§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za 

granicą. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, 

a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji, a także przystępować do spółek 

i fundacji. 

 



§ 6 

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie 

na realizację celów statutowych. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

§ 7 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

Głównym celem fundacji jest edukacja oraz ochrona i promocja zdrowia. 

 

§ 9 

Pozostałe cele fundacji: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3. działalność charytatywna; 

4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostałych bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 



13. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

14. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

17. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

18. turystyka i krajoznawstwo; 

19. porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

20. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

21. upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji; 

22. ratownictwo i ochrona ludności; 

23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 

24. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

25. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

26. promocja i organizacja wolontariatu; 

27. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

28. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

29. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą: 

30. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

31. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

32. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym w 1-31 

oraz celu głównym. 

 

§ 10 

Fundacja realizuje cele statutowe między innymi poprzez: 

1. prowadzenie edukacji podyplomowej pielęgniarek i położnych 

2. organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń 

3. działania na rzecz promocji i poprawy statusu zawodu pielęgniarki i położnej 

4. działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

5. organizowanie pomocy prawnej 

6. pomoc finansową i rzeczową dla osób w trudnej sytuacji socjalnej, w tym zwłaszcza 

dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych 

7. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze 

wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, także w wersji 

elektronicznej 

8. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych 



9. realizacja programów informacyjnych służących krzewieniu postaw prozdrowotnych, 

prospołecznych i propatriotycznych 

10. organizowanie i prowadzenie placówek służby zdrowia 

 

§ 11 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. 

Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy 

z innych źródeł. 

 

§ 12 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacji może: 

• udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, 

• przyznawać nagrody i stypendia wspierające działalność osób prawnych oraz innych 

nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami 

Fundacji 

 

§ 12a 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, 

PKD 85.59.B 

2) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ, PKD 85.6 

3) DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER), PKD 82.20.Z 

4) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, PDK 82.99.Z 

5) DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH, PKD 63.12.Z 

6) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, PKD 63.99.Z 

7) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH, PKD 73.11.Z 

8) STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA, 70.21.Z 

9) WYNAJEM I DZIERŻAWA, PKD 77.. 

10) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, PKD 58.. 

2. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej 

przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 13 



Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł. (słownie: jednego 

tysiąca złotych), przekazany przez Fundatora zgodnie z oświadczeniem woli o 

ustanowieniu Fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 14 

Środki służące do realizacji celów Fundacji i pokrycia kosztów jej działalności pochodzić 

będą m.in. z: 

1. odpłatnej działalności statutowej 

2. darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i spadków krajowych oraz zagranicznych 

3. dochodów z aktywów i praw majątkowych Fundacji 

4. dochodów z darów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych 

5. odsetek i depozytów bankowych 

6. nawiązek sądowych 

7. grantów 

8. prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 15 

1. Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych. 

2. Na podstawie niniejszego statutu majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego 

organy Fundacji. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

4. Środki uzyskane z działalności odpłatnej przeznaczone będą w całości na działalność 

statutową. 

5. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z darowizn, subwencji, 

dotacji, zapisów i spadków krajowych oraz zagranicznych mogą być użyte na 

realizację każdego z celów statutowych Fundacji. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, 

gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 16 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 

 

§ 17 

Władzami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji 

• Prezes Zarządu Fundacji 

• Wiceprezes Zarządu Fundacji 

• Członkowie Zarządu Fundacji 

 

2. Rada Fundacji 

• Przewodniczący Rady Fundacji 

• Członkowie Rady Fundacji 

 

§ 18 

Pierwszy Zarząd i pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator. 

 

§ 19 

1. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

2. Prezes Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Wiceprezesa Zarządu i Członków 

Zarządu Fundacji. 

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 5 Członków. 

 

§ 20 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 



1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

3. uchwalanie Regulaminu Zarządu, 

4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną 

fundacją oraz likwidacji Fundacji, 

8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

 

§ 21 

1. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes, Wiceprezes lub dowolny Członek Zarządu. 

2. O posiedzeniu musi być powiadomiony cały Zarząd Fundacji. 

3. Powiadomienie może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

(np. maila, wideokonferencji, telefonu). 

 

§ 22 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w postaci uchwał zwykłą większością 

głosów przy udziale co najmniej połowy Członków, chyba że Statut stanowi inaczej. 

2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także na odległość przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii (np. wideokonferencji). 

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich obecnych 

Członków Zarządu. Protokół z posiedzenia podlega zatwierdzeniu na najbliższym 

kolejnym posiedzenia. W przypadku posiedzenia odbywanego za pośrednictwem 

nowoczesnych technologii protokół z takiego posiedzenia zatwierdza się na 

najbliższym zwyczajnym posiedzeniu. 

 

§ 23 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składać 

może każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie. 

 

§ 24 

Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji 

oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

 

§ 25 



Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

 

§ 26 

1. Członków Rady powołuje Rada Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

2. Członek Rady może zostać odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji. 

3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym Fundacji. 

4. W skład Rady wchodzi od 2 do 5 członków. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 

• śmierci Członka Rady 

• rezygnacji Członka Rady z pełnionej funkcji 

• odwołania Członka Rady pełnionej funkcji 

• powołania Członka Rady w skład Zarządu Fundacji 

6. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady 

Fundacji po ustaniu członkostwa pierwszego Przewodniczącego ustanowionego 

mocą Statutu. 

7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 27 

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi 

postanowieniami Statutu, należy m.in.: 

1. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji; 

2. zmiana statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją 

4. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji, 

5. przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu, 

6. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

7. udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

8. kontrola i ocena bieżącej działalności Zarządu, 

9. nadzór nad działalnością Fundacji, 

 

§ 28 

1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu Fundacji. 

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ustalonych 

terminach nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności inny członek rady wybrany na drodze głosowania. 



4. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w postaci uchwał zwykłą 

większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków, chyba że Statut 

stanowi inaczej. 

 

§ 29 

1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu 

Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i 

przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub 

których wiedza i kompetencje mogą być przydatne na danym posiedzeniu Rady. 

3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przez nią uchwalony. 

 

§ 30 

Członkowie Rady Fundacji: 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. mogą otrzymywać tytułu pełnienia funkcji w radzie zwrot uzasadnionych kosztów 

 

 

Rozdział V. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 31 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje uchwałą Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

 

§ 32 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenia z inną fundacją dokonuje uchwałą Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

§ 33 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 



2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, podjętej na wniosek Zarządu. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji w uchwale. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych 

celach. 

5. O likwidacji Fundacji Zarząd informuje Ministra wskazanego w § 3.1. 

 

§ 34 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 30 kwietnia sprawozdanie ze 

swej działalności za rok ubiegły. 

 

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. 

 


