Statut Fundacji Media Przyszłości
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja Media Przyszłości, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w
formie aktu notarialnego przez Maksymiliana Henzela.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas działania fundacji jest nieokreślony.
§3
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do
fundacji i federacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub odpłatna (w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie). Obie formy działalności są
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w
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dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze we właściwych bankach w
walucie polskiej oraz w walutach obcych, zgodnie z przepisami polskiego
prawa dewizowego.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięciu zysku, a całość dochodów
przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji
§4
1. Celami fundacji są:
1) edukacja medialna, szczególnie wśród młodzieży,
2) promocja ideałów rzetelnego dziennikarstwa,
3) promocja zainteresowania dziennikarstwem,
4) promocja i wspieranie aktywności społecznej i charytatywnej,
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
6) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
7) działalność społeczna i charytatywna.
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) promowanie, wspieranie i współtworzenie młodzieżowych inicjatyw
i projektów,
2) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych,
3) wydawanie tytułu „Gazeta Kongresy”, zarejestrowanego w Rejestrze
Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Warszawie pod
numerem PR 21257,
4) organizację konferencji i wydarzeń w zakresie realizacji celów
statutowych,
5) organizację wolontariatu w zakresie realizacji celów statutowych,
6) prowadzenie akcji informacyjnych i kampanii społecznych.
§5
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 zł (słownie:
sto

złotych),

domeny

i

serwery

internetowe

–

gazetakongresy.pl,

mediaprzyszlosci.org, prawa do wydawania tytułu „Gazeta Kongresy”
zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego
w Warszawie pod numerem PR 21257 oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2.

Realizowanie

celów

Fundacji

finansowane

jest

z

funduszu

założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach
przewidzianych w Statucie.
§6

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji i grantów,
3) zbiórek publicznych,
4) majątku Fundacji,
5) odsetek i lokat bankowych.
2. Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów
statutowych Fundacji.
Rozdział IV
Władze Fundacji
Zarząd Fundacji
§7
1. Fundator Fundacji Media Przyszłości wchodzi w skład pierwszego Zarządu
i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych przez Fundatora
na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
śmierci lub wskutek odwołania przez Fundatora.
4. Fundator w uchwale dot. powołania członka Zarządu określa także
pełnioną przez niego funkcję, tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu,
Sekretarza Zarządu lub Członka Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W
razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
§8
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
3. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji,
3) realizacja celów statutowych,
4) sporządzanie planów finansowych i działania Fundacji,
5) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola

stanu majątkowego Fundacji,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Rozdział V
Postanowienie końcowe
§9
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z inicjatywy własnej lub na
wniosek Zarządu.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
§ 10
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Wniosek w tej sprawie kieruje Zarząd do Fundatora. Fundator może z
inicjatywy własnej wszcząć procedurę likwidacji, za zgodą Zarządu.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek
Zarządu.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
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