
STATUT FUNDACJI 
„Podlaskie Centrum Radiowe” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja o nazwie „Podlaskie Centrum Radiowe” zwana dalej „Fundacją” została powołana 
do życia przez Diecezję Siedlecką z siedzibą w Siedlcach, przy ul. J. Piłsudskiego 62, w 
imieniu której działa Biskup Siedlecki – J. E. Biskup Zbigniew Kiernikowski, zwaną dalej 
Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przed 
Notariuszem 08-110, przy ulicy Bpa I. Świrskiego, przed Notariuszem Marią Gliszczyńską – 
Kudelską Nr Repertorium 1157/2010 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21,poz. 97 z późn. zm.) oraz art. 58 i 59 ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154 
z późn. zm.) i niniejszego statutu. 
 

§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce. 
 

§ 4 
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może działać poza jej granicami. 
 

§ 5 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezydent 
Siedlec oraz Biskup Diecezji Siedleckiej. 
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 6 

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój mediów katolickich na poziomie lokalnym i 
regionalnym w oparciu o zasady nauki społecznej Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza 
rozwijanie aktywności społecznej, gospodarczej i informacyjnej, wymiana doświadczeń i 
wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań 
problemów rynku mediów elektronicznych, podejmowanie w oparciu o media działań 
pomocowych i charytatywnych. 

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. Działania wychowawcze, oświatowe i społeczne zgodnych z nauką społeczną 

Kościoła. 
2. Wspieranie Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach w jego działalności 

programowej, redakcyjnej i emisyjnej. 
3. Inicjowanie i wspieranie działań informacyjnych realizowanych w przestrzeni 
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Internetu. 
4. Działania edukacyjne, szkoleniowe i formacyjne na rzecz pracowników i 

wolontariuszy mediów katolickich Diecezji Siedleckiej. 
5. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i uzupełnianiu bazy sprzętowej, technicznej, 

socjalnej.  
6. Wspieranie innych związków i organizacji katolickich oraz instytucji społecznych o 

podobnych celach. 
7. Inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć społecznych zbieżnych z celami 

Fundacji. 
8. Kształtowanie postaw społecznych i formację religijną swoich wolontariuszy i 

współpracowników zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. 
 

§ 7a 
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w oparciu o cele i 
sposoby ich realizacji określone w § 6 i 7 statutu, w szczególności w następujących 
formach określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 
a) 88-99-Z Wspieranie aktywności i integracji osób z niepełnosprawnością oraz ich 

rodzin; 
b) 90-02-Z Wspieranie twórczości i działań kulturalnych; 
c) 90-02-Z Wspieranie i promocja regionalnych zespołów i twórców; 
d) 94-99-Z Integracja lokalnego środowiska wokół działań na rzecz rozwoju regionu; 
e) 94-99-Z Kreacja i promowanie postaw propaństwowych i patriotycznych; 
f) 94-99-Z Promocja historii regionalnej, jako integralnej części dziejów Polski; 
g) 94-99-Z Prowadzenie działań zmierzających do likwidacji podziałów społecznych; 
h) 94-99-Z Promowanie dialogu jako skutecznego sposobu ograniczania zapięć w życiu 

społecznym i politycznym; 
i) 94-99-Z Promowanie postaw etycznych w codziennych działaniach społecznych, 

samorządowych,  biznesowych w oparciu o społeczną naukę Kościoła oraz tradycje 
narodowe; 

j) 94-99-Z Wspieranie i promocja aktywności młodzieży; 
k) 94-99-Z Promocja i wspieranie rodziny; 
l) 94-99-Z Promocja kultury chrześcijańskiej; 

m) 94-99-Z Działania na rzecz wzajemnego porozumienia kulturowego, religijnego   i 
historycznego pomiędzy Polakami a przedstawicielami innych nacji i religii. 

 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 (słownie złotych: pięć 
tysięcy), z czego 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące) przeznacza się na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

§ 9 
1. Dochodami Fundacji są: 

a) odsetki od funduszu założycielskiego, 
b) środki pieniężne i rzeczowe z darowizn, ofiar, spadków, zapisów otrzymanych od 

osób prawnych i fizycznych - krajowych i zagranicznych, 
c) środki ze zbiórek i imprez publicznych, 
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d) dotacje, a w szczególności dotacje i środki na programy edukacyjne i 
promocyjne realizowane na podstawie  umów w ramach pomocy publicznej. 

e) wpływy z działalności gospodarczej,  
f)   inne wpływy. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, spadków, zapisów i dotacji mogą być używane 
na realizację wszystkich celów Fundacji, o których mowa w § 6, o ile ofiarodawcy lub 
organy dotujące nie postanowili inaczej. 

3. Cały dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności fundacji przeznacza się na 
prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 
§ 10 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza i to wówczas, gdy w chwili składania tego 
świadczenia jest oczywiste, ze stan czynny masy spadkowej przewyższa znacznie długi 
spadkowe. 
 

 
Rozdział IV 

Organy Fundacji 
 

§ 11 
Władzami Fundacji są: 
- Rada Fundacji, 
- Zarząd Fundacji. 
 

§ 12 
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków. 
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator i wskazuje Przewodniczącego Rady. 
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 7 lat. 
4. Członkowie Rady Fundacji:  

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej,  
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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. 

 
§ 13 

1. Rada Fundacji może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Fundacji. 
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) propagowanie celów Fundacji, 
b) akceptowanie bieżących planów działalności Fundacji przedstawianych przez 

Zarząd Fundacji, 
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, 
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
e) nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji, 
f)    zmiana celu lub statutu Fundacji. 
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§ 14 
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu. 
2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku i zawsze 

wówczas, gdy zachodzi potrzeba. 
3. W posiedzeniach Rady bierze udział, bez prawa głosu, Zarząd Fundacji. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Na posiedzeniu konieczna jest 

obecność Przewodniczącego Rady lub wyznaczonego przez niego zastępcy. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 
§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób powoływanych na czas nieokreślony przez Radę 
Fundacji. 
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie, w 
szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji lub Diecezji Siedleckiej. 
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
 

§ 16 
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 
 

§ 17 
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością zgodnie z przepisami prawa i statutem oraz 

reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. zarządzanie majątkiem Fundacji, przy uwzględnieniu wskazówek Rady Fundacji; 
b. przyjmowanie i zagospodarowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów. 
c. ustalanie zasad działalności statutowej i gospodarczej Fundacji; 
d. tworzenie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych; 
e. decydowanie w porozumieniu z Radą Fundacji o przeznaczaniu dochodów 

Fundacji; 
f. współdecydowanie z Radą Fundacji o przystąpieniu do spółek cywilnych lub 

handlowych oraz o utworzeniu takiej spółki; 
g. w porozumieniu z Radą Fundacji podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian 

statutu lub likwidacji Fundacji. 
 

§ 18 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes. 
 

 
§ 19 

1. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im 
przewodniczy. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
3. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na 

żądanie: 
a. Fundatora; 
b. Rady Fundacji; 
c. na wniosek członka Zarządu złożony na piśmie i wskazujący sprawę wnoszoną 

pod obrady. 
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§ 19a 
W dysponowaniu środkami materialnymi fundacji w zakresie działalności pożytku 
publicznego zabrania się:  
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 
do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 
pracownicy fundacji 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 ich członków 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 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,  
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 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 V 
Działalność gospodarcza 

 
§ 20 

Fundacja może prowadzić – właściwą dla jej celów – działalność gospodarczą, w 
rozmiarach służących realizacji jej celów, w następujących formach określonych zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności 2007: 

n) 47-89-Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach; 

o) 58-11-Z Wydawanie książek; 
p) 58-14-Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
q) 58-19-Z Pozostała działalność wydawnicza; 
r) 59-20- Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
s) 60-10-Z Nadawanie programów radiofonicznych; 
t) 63-11-Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; 
u) 63-12-Z Działalność portali internetowych; 
v) 73-12-A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji; 
w) 73-12-B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 
x) 73-12-C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 
y) 79-12-Z Działalność organizatorów turystyki; 
z) 85-59-B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 
§ 21 

Po podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej, szczegółowe zasady jej 
prowadzenia zostaną określone w regulaminie działalności gospodarczej uchwalonym 
przez Zarząd i zatwierdzonym przez  Radę Fundacji. 
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Rozdział VI 
Postanowienia końcowe  

 
§ 22 

Decyzję w sprawie zmian statutu podejmuje Rada Fundacji. 
 

§ 23 
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek 

Zarządu, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa. 
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 
3. Majątek Fundacji, po zakończeniu jej likwidacji, przechodzi na cele Katolickiego Radia 

Podlasie. Szczegółowe przeznaczenie majątku określi Fundator. 
4. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, zawiadamia się ministra 

wskazanego, jako właściwego do sprawowania nadzoru nad Fundacją. 
 

§ 24 
W przypadku likwidacji Fundacji lub poddaniu Fundacji zarządowi przymusowemu w myśl 
przepisów o fundacjach stosuje się odpowiednie postanowienia przepisów art. 58 i 59 
ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 25 
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Statut fundacji wszedł w życie z dniem 16 grudnia 2010r. 
2) Tekst jednolity statutu fundacji po zmianach w dniu 30.10.2013r. (Uchwała nr 4 Rady Fundacji z dnia 

30.10.2013r.) 


