STATUT FUNDACJI
„DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI”
§ 1.
Fundacja została ustanowiona przez Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską aktem notarialnym z
dnia 27 stycznia 2012 (Rep A numer 429/2012) sporządzonym przez Notariusza Mirosława
Pracza Kancelaria Notarialna w Koszalinie przy ul. 1-go Maja Nr 12/2.
1.
2.

1.
2.
3.

4.

§ 2.
Fundacja pod nazwą „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” w dalszej części statutu
zwana „Fundacją” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz.203) oraz niniejszego Statutu.
Fundacja prowadzi także działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
§ 3.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
Siedzibą Fundacji jest miasto Koszalin.
Dla właściwego realizowania swoich celów społecznych i gospodarczych, Fundacja
może:
a)
tworzyć zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza
granicami Rzeczypospolitej Polski,
b)
tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.
Celami Fundacji są:
a) Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw ewangelizacyjnych.
b) Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia.
c) Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach Nowej Ewangelizacji.
d) Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i młodzieży,
ochrony życia, środowiska naturalnego, działalności ekologicznej i profilaktyki
społecznej.
e) Wspieranie programów prorodzinnych.
f) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych i radiowych.
b) Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań.
c) Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i
organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi
prawnymi.
d) Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

e) Promowanie dokonań twórczych i naukowych.
f) Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi
i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
g) Wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego społeczeństwa
obywatelskiego, w tym organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, rekolekcji.
h) Organizację i prowadzenie form edukacji, rekreacji i wypoczynku ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin.
i) Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.
j) Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w
kraju i zagranicą.
k) Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych.
l) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim.
§ 6.
1.Fundacja realizuje cele określone w § 4 i § 5 statutu prowadząc działalność o charakterze
pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań ustanowionych w art. 4 pkt. 33 ( działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie
określonym w pkt.1-32), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
24.04.2003r. a w szczególności:
a) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
b) Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej) , agroturystyki
i krajoznawstwa oraz podejmowanie działań na rzecz przedsięwzięć turystycznych.
c) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
d) Promocję i organizację wolontariatu.
e) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
f) Wypoczynku dzieci i młodzieży.
g) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
h) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
i) Działalności charytatywnej.
j) Ochrony i promocji zdrowia.
k) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
l) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
m) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.Fundacja może prowadzić działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie:
a)
b)
c)
d)

Działalność związana z produkcją
filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.11 Z-PKD),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.13 Z-PKD),
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20 Z-PKD),
Wydawanie książek (58.11 Z-PKD),

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)

Wydawanie gazet (58.13 Z-PKD),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30 Z-PKD),
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29 Z-PKD),
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59 BPKD),
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (59.12.Z-PKD),
Sprzedaż detaliczna
gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.62 Z-PKD),
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.63 Z-PKD),
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11 Z-PKD),
Działalność organizacji religijnych (94.91 Z-PKD),
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z-PKD),
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach (47.89.Z-PKD),
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z-PKD).
Działalność portali internetowych (63.12.Z-PKD)

§ 7.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc
złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe
nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 8.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w
szczególności z:
1.
Darowizn, spadków zapisów.
2.
Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3.
Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat
kapitałowych, papierów wartościowych, oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
4.
Subwencji i dotacji osób fizycznych i prawnych.
5.
Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych.
§ 9.
1. Działalność statutowa prowadzona jest na podstawie planów rocznych i programów
wieloletnich uchwalonych przez Radę Fundacji.
2. W zakresie ewangelizacji i nauczania Fundacja kieruje się wskazaniami Kodeksu Prawa
Kanonicznego i dokumentami Kościoła.
§ 10.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów
statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów
statutowych.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
a) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11 Z-PKD),

b) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.13 Z-PKD),
c) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20 Z-PKD),
d) Wydawanie książek (58.11 Z-PKD),
e) Wydawanie gazet (58.13 Z-PKD),
f) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
(73.12 A-PKD),
g) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cela reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) (73.12 C-PKD),
h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90 Z-PKD),
i) Działalność fotograficzna (74.20 Z-PKD),
j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22 Z–PKD),
k) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z-PKD),
l) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10 A–PKD),
m) Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21
Z –PKD)
n) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10 B-PKD)
o) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( 56.29 Z-PKD)
p) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30 Z-PKD),
q) Działalność obiektów sportowych (93.11 Z-PKD),
r) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29 Z-PKD),
s) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59 BPKD),
t) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61 ZPKD),
u) Sprzedaż detaliczna
gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.62 Z-PKD),
v) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.63 Z-PKD),
w) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11 Z-PKD),
x) Działalność organizacji religijnych (94.91 Z-PKD),
y) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z-PKD),
z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z-PKD),
aa) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(47.89.Z-PKD),
bb) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z-PKD),
cc) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z-PKD),
dd) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (59.12.Z-PKD),
ee) Działalność portali internetowych (63.12.Z-PKD),
ff) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z-PKD),
gg) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z-PKD),
hh) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B-PKD),

ii) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D- PKD),
jj) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z- PKD).
1.
2.
3.
4.
5.

§ 11.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji
tworzy się – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o prowadzeniu przez Fundację
działalności gospodarczej – wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
Kierownik Zakładu jest kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem
określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

§ 12.
Zabrania się
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 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,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub 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 na szczególnych zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w tym po
cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 13.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
3. Komisja Rewizyjna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 14.
Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, których powołuje i odwołuje Fundator.
Członkowie Rady Fundacji wybierają na swoim pierwszym posiedzeniu
Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Sekretarzem Rady jest osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
Kadencja Rady jest wspólna i trwa 3 lata.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwołania przez biskupa Diecezji,

b) śmierci jej członka,
c) złożenia przez niego rezygnacji
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji, ani też
pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 15.
Rada Fundacji sprawuje opiekę merytoryczną nad statutową działalnością Fundacji oraz
jest organem opiniodawczym.
Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie programów wieloletnich i planów rocznych Fundacji,
b) uchwalanie regulaminu Rady i Zarządu,
c) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie
prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej
50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
d) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd
f) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe o ile takie będzie
wymagane przepisami prawa,
g) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności statutowej i
gospodarczej i rocznego sprawozdania finansowego po uzyskaniu opinii z kontroli
Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 składu Rady.
Posiedzenia Rady mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie,
elektronicznie , albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego do członków rady, o
ile wyrazili zgodę na taki sposób zawiadomienia.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3
członków.
W posiedzeniu Rady bierze udział Prezes i członkowie Zarządu Fundacji, którzy nie mają
prawa głosu.
Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.

§ 16.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa i Wiceprezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo–gospodarcze i
społeczne oraz:
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz określa regulamin ich działalności,
d) wykonuje wszystkie inne funkcje nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
4. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę
Fundacji.
5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu łącznie z innym Członkiem
Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu .

6. Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdania ze swej działalności za
rok ubiegły w terminie do 31 marca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 17.
Fundacja sprawuje bieżącą kontrolę finansową, merytoryczną i nadzór nad swoją
działalnością przy pomocy Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powołanych przez Fundatora.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który zwołuje jej posiedzenia
prowadzi obrady i składa sprawozdania.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu ani osoby
pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.

§ 18.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu natury merytorycznej i finansowej,
b) pełnienie czynności kontrolnych dotyczących działalności społeczno-gospodarczej
Fundacji oraz ocena poprawności rocznego sprawozdania finansowego,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
d) informowanie Fundatora o nie wywiązywaniu się Zarządu ze swych statutowych
obowiązków,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności Fundatorowi.
§ 19.
1. Prawa i obowiązki Fundatora pełni każdorazowo biskup Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.
2. Fundator jest uprawniony do dokonywania zmian w Statucie z urzędu bądź na wniosek
Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. Zmiany te wchodzą w życie po dopełnieniu
wymagań przewidzianych ustawą o fundacjach.
§ 20.
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania środków finansowych
i majątku podejmuje Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji stawia się do dyspozycji Biskupa
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Środki winny być przekazane instytucjom, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

