STATUT
Fundacji Radia Niepokalanów tekst jednolity po zmianie wprowadzonej
uchwałą z dnia 9 września 2013 r.

Postanowienia ogólne
§1
„Fundacja pod nazwą Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie" ustanowiona przez Jana
Krzysztofa Oniszczuka, zwanego dalej Fundatorem, zgodnie z aktem notarialnym
sporządzonym w kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 25 z dnia 7 listopada
2005 roku (repertorium A nr 4397/2005) ze zmianą nazwy na Fundacja Radia
Niepokalanów dokonaną zgodnie ze statutem oraz uchwałą zarządu z dnia 9 września
2013r. zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz.U. z 1989 Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu”.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Właściwym ministrem jest Minister Kultury.

§3
Siedzibą Fundacji jest Paprotnia, ul. O.M. Kolbego 5, gm. Teresin (klasztor Niepokalanów).

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
– w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów – może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w językach obcych.

§5

1

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6
1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać tytuły, odznaki oraz medale honorowe dla
osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji lub realizujących zbieżne cele.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć oddziały miejscowe i zamiejscowe.

§7
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego i bez celu osiągnięcia zysku.

§9
1. W swoich działaniach Fundacja kieruje się ukazywaniem i inspirowaniem życia
społecznego, kulturalnego i osobistego opartego na wartościach humanistycznych.
2. Misją Fundacji jest promocja wartości chrześcijańskich i uniwersalnych niosących
człowiekowi wiarę i nadzieję we wszystkich rodzajach mediów.
3. Celem fundacji realizowanym na rzecz ogółu społeczności jest:
a) promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych w środkach społecznego
przekazu,
b) inspirowanie działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji społecznej
w oparciu o wartości humanistyczne i polską tradycję.

§ 10
Sfera zadań Fundacji – w szczególności ze względu na szeroką tematykę, która może być
poruszana w środkach społecznego przekazu - może obejmować wszystkie sfery zadań
publicznych wskazanych w art. 4 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
§ 11
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1.

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
a) finansowanie audycji radiowych, realizujących cele Fundacji w sferze pożytku
publicznego, zwłaszcza w Radiu Niepokalanów,
b) uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach mogących przyczyniać się
do upowszechniania i popularyzacji idei, na jakich zostały oparte jej cele,
oraz samodzielne organizowanie tego typu imprez,
c) wykorzystywanie

środków

społecznego

przekazu

oraz

nowych

technik

porozumiewania się na odległość,
d) organizowanie zbiorek publicznych, mających zapewnić środki na realizację
celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) współdziałanie i wspomaganie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z
celami Fundacji,
f) udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, w
tym współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej,
g) udzielanie pomocy w dziedzinie edukacji medialnej na wszystkich poziomach,
h) prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations,
i) organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji,
sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji
filmowych i imprez o charakterze publicznym,
j) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu
szeroko rozumianej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, edukacji
i wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
k) organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym
l) pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na cele charytatywne.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
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§ 12
W realizacji swoich celów Fundacja współpracuje przede wszystkim z władzami
samorządowymi,

rządowymi,

Kościołem

Katolickim,

kościołami

innych

wyznań

oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji,
c) zbiórek, imprez publicznych, loterii
d) majątku Fundacji,
e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku
publicznego.
3. Przychody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji,
subwencji i refundacji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według
swobodnego uznania właściwych władz fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
4. Otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego
od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności
pożytku publicznego.

§ 15
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W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, można złożyć oświadczenie o przyjęciu
spadku, lecz jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji
§ 16
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji:
a) członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator,
b) Rada Fundacji składa się z trzech osób i jest organem Fundacji pełniącym funkcje
opiniodawcze i nadzorcze, w szczególności z zakresu kontroli finansowej Fundacji,
c) członkiem Rady Fundacji nie może być:
i.

osoba będąca członkiem Zarządu Fundacji lub pozostająca z którymkolwiek
z nich w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

ii.

osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata,
e) członkowstwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania (w tym
przyjęcia przez Fundatora pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,
f) członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady,
który zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
g) członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
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h) członkowie Rady Fundacji mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach
Zarządu Fundacji oraz – z zachowaniem porządku ustanowionego przez Dyrektora
Fundacji – opiniować wszystkie projekty i działania,
i) nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją,
j) Rada Fundacji zatwierdza roczne plany pracy Fundacji, sprawozdanie finansowe
i udziela absolutorium Zarządowi Fundacji,
k) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów
(w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji):
na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji albo
w trybie obiegowym - pisemnym; szczegółowe zasady głosowania za pomocą
poszczególnych trybów określa Regulamin przyjęty przez Radę Fundacji;
głosowanie w sprawach przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego
i finansowego Fundacji, udzielenia Zarządowi absolutorium oraz zmian w składzie
Zarządu Fundacji - zastrzeżone jest do głosowania na posiedzeniach,,
l) Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Spotkania Rady Fundacji
obsługuje organizacyjnie Dyrektor Fundacji.

§ 18
1. Zarząd Fundacji:
a) Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków: Dyrektora Fundacji oraz Zastępcy
Dyrektora Fundacji,
b) członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji,
c) członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe
d) nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z byciem członkiem Rady
Fundacji,
e) kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata,
f) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji,
g) pracami Zarządu Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji,
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h) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, kieruje
Fundacją, jest przełożonym pracowników Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
i) członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu; mogą natomiast pobierać zwrot udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów
podróży,
j) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji;
w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000
zł (pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – decyzje może podejmować
jednoosobowo Dyrektor Fundacji,
k) Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na cztery miesiące,
l) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji
powiadamia członków Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady Fundacji,
m) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji,
n) Zarząd Fundacji zobowiązany jest każdego roku przedkładać Radzie Fundacji
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły;
Zarząd przekazuje powyższe sprawozdania odpowiednim organom i publikuje
je zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich
wynagrodzenia,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, nie wymienionych wyżej, nie
należących do kompetencji Rady Fundacji, ewentualnie przekazywanie swoich
kompetencji innym organom Fundacji.
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Sposób Reprezentacji
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany
statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona,
i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 22
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone, w braku
odmiennych przepisów, mocą uchwały Zarządu Fundacji na cel pożytku publicznego
podmiotu, którego cele są zgodne z celami Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 24
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób,
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z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy 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”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
jej 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,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
d)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1. Michał Chylak

-

……………………………………….

2. Remigiusz Trocki

-

……………………………………….
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