STATUT
FUNDACJI DZIENNIKARSKIEJ MEDIUM PUBLICZNE
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne, zwana dalej Fundacją,
zostaje ustanowiona przez:
Rafała Betlejewskiego
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartłomieja
Jabłońskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, w dniu 14
września 2015 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Angielską nazwą fundacji jest Journalists Foundation for Public Media
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz certyfikaty i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
fundacji.
§6
Cele i zasady działania Fundacji
Celami Fundacji są:
1. Stworzenie kolektywu dziennikarskiego, aktywistów społecznych oraz ludzi ciekawych
świata wokół wspólnego świata wartości
2. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, lokalności, zaangażowania
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społecznego, tworzenia organizacji pozarządowych, aktywizmu, współpracy, zaufania
i serdeczności
3. Aktywne dążenie do pozytywnej zmiany społecznej w kierunku wolności słowa,
wzajemnego szacunku, szacunku dla odmienności oraz ekologii,
4. Działanie na rzecz pokoju na świecie, dialogu i zrozumienia,
5. Stworzenie i rozwijanie multimedialnej platformy informacyjnej i komunikacyjnej
medium publiczne w celu dostarczenia odbiorco informacji ze świata i polski,
przedstawienia niezależnych opinii i rozwijania czytelnictwa i myślenia
6. Wspieranie rozwoju dziennikarstwa społecznego, oddolnego i obywatelskiego
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie multimedialnej platformy informacyjnej i dyskusyjnej w nowych mediach
pod nazwą Medium Publiczne.
2. Współpracę z dziennikarzami i aktywistami na całym świecie.
3. Tworzenie debat publicznych.
4. Prowadzenie celowanych kampanii komunikacyjnych poruszających ważne kwestie
społeczne. 5. Rozwój woluntariatu na rzecz powszechnego dostępu do informacji.
6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja musi być wolna od nacisków politycznych, nie może
angażować się w wybory polityczne oraz musi mieć zawsze jasność, co do apolityczności
przyjmowanych przez siebie grantów.
§9
Majątek i dochody Fundacji
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 (dwa tysiące sto)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11
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1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12
Władze Fundacji
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 13
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji powinni wchodzić dziennikarze, ludzie kultury, aktywiści ruchów
obywatelskich, ekolodzy, edukatorzy.
4. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić politycy oraz urzędnicy administracji
państwowej z wyłączeniem placówek kultury. Gdyby członek Rady Fundacji został
powołany na stanowisko państwowe lub włączył się w działalność polityczną, jego
członkostwo w Radzie zostaje zawieszone.
5. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
się w następujący sposób:
a) Fundator może w każdym momencie powołać nowego członka Rady. W bieżącym
składzie Rady łączna liczba powołanych w ten sposób członków Rady nie może
przekraczać 5.
b) Pozostałych członków Rady powoduje swoją decyzją Rada Fundacji.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. związanych z okolicznościami
wymienionymi w punkcie 4 niniejszego paragrafu – odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez
pozostałych członków Rady Fundacji zwyczajną większością głosów.
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundator ma prawo odwołać każdego
członka Rady Fundacji.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas
pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
12. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady większością 2/3
głosów. Przewodniczący Rady Fundacji może zostać odwołany przez Radę Fundacji
w każdym czasie zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje
pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
trzech członków Rady Fundacji lub Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów i przy
obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej.
5. W posiedzeniach Rady członkowie Rady mogą uczestniczyć za pomocą środków
Bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
Członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
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6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
Działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech lub pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji
na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Zarząd w tym Prezesa Zarządu, pierwszy Zarząd w tym
Prezes Zarządu zostanie powołany przez Fundatora.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji na wniosek członka Zarządu lub trzech członków Rady Fundacji przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia się z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. W przypadku równej liczby głosów oddanych przez Członków Zarządu decydujący
jest głos Prezesa Zarządu.
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5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Tryb
powiadamiania określa regulamin Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie
Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu mogą być realizowane za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować decyzje w formie obiegowej.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 19
Sposób Reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji nie polegające na zaciąganiu zobowiązań
większych niż 10000 złotych przez Fundację, bądź należące do zakresu zwykłego zarządu,
może składać każdy członek Zarządu Fundacji.
2. Oświadczenia woli pociągające za sobą zaciągniecie przez Fundację zobowiązania
pieniężnego powyżej wysokości 10000 złotych albo przekraczające zakres zwykłego
zarządu składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes Zarządu działający łącznie.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania.
§ 20
Zmiana Statutu
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu
Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Do zmiany statutu Fundacji potrzebna jest uchwała Rady Fundacji podjęta większością
co najmniej 2/3 głosów członków Rady.
§ 21
Połączenie z inną fundacją i prowadzenie działalności gospodarczej
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
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3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów
statutowych Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) 6312Z Działalność portali internetowych
b) 6010Z Nadawanie programów radiofonicznych
c) 6391Z Działalność agencji informacyjnych
d) 8560Z Działalność wspomagająca edukację
e) 5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
f) 6020Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
g) 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami
h) 8560Z Działalność wspomagająca edukację
i) 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
j) 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
§ 23
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
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