STATUT FUNDACJI
„MÓWIMY OBRAZAMI”
(tekst jednolity na dzień 25.02.2013r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Fundacja „Mówimy Obrazami”, zwana dalej "Fundacją", działa na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego
statutu.
§ 2. 1. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§ 3. 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza
granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Rozdział 2
Cele Fundacji
§ 4. Celami Fundacji zgodnie z postanowieniami założycieli są:
1. Wsparcie dla twórczego rozwoju i wychowywania dzieci poprzez rozwój
wyobraźni.
2. Wsparcie dla rodziców i opiekunów w zakresie twórczego wychowywania dzieci.
§ 5. Fundacja realizuje cele określone w § 4 w szczególności przez:
1. organizowanie i finansowanie akcji wręczania kredek na terenie całej Polski dzieciom
w szczególności w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach kultury,
szpitalach, hospicjach
2. organizowanie spotkań i warsztatów w celu rozwijania wyobraźni poprzez twórcze
rysowanie, docelowo w całej Polsce
3. tworzenie i rozwijanie zespołu wolontariuszy akcji
4. organizowanie i finansowanie konkursów dla szkół, przedszkoli, domów kultury,
placówek opiekuńczych w celu rozdawania kredek dzieciom
5. zdobywanie sponsorów wspierających oraz finansujących akcję i zakup kredek
6. nagłaśnianie i promowanie akcji
7. organizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci w celu rozwijania wyobraźni poprzez
twórcze rysowanie
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8.współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach oraz instytucjami państwowymi,
stowarzyszeniami i fundacjami, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji. Ograniczenia
§ 6. 1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski w kwocie 5.000 (słownie:
pięć tysięcy ) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w czasie jej działania.
2. Ze środków Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza
się kwotę nie niższą, niż 2.000 zł.
§ 7. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:
1) dochody z majątku Fundacji,
2) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
3) darowizny, spadki i zapisy.
§ 8. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych
zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej
Fundacji .
§ 9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§10. Fundacja nie ma prawa :
a)
udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, 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)

przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, 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)

wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, 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)

dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
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bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 11. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji
2) Rada Nadzorcza
§ 12. 1. Zarząd Fundacji składa się z członków w ilości od 1 do 3 osób,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Skład pierwszego Zarządu
powoływany jest przez Fundatora, który do zarządu powołuje Joannę Mączkę oraz Annę
Sawa.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Radzie Nadzorczej, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego
z jego członków w każdym czasie, w szczególności w przypadku podjęcia przez nich
działań sprzecznych z prawem lub w razie wyrządzenia szkody Fundacji.
4. Udział w pracach Zarządu Fundacji jest honorowy.
§ 13. 1. Fundację reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.
2. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
§ 14. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw Fundacji oraz reprezentacja na zewnątrz
2) zarządzanie majątkiem Fundacji
3) inspirowanie kierunków działania Fundacji,
4) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących
zbycia i nabycia nieruchomości,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.
2. Do Zarządu należą wszelkie inne sprawy z zakresu działalności Fundacji, dla
których nie została zastrzeżona właściwość innych organów Fundacji.
3. Zarząd może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu
finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu
badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.
§ 15. 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 3 członków powoływanych na okres 5
lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Fundatora albo na podstawie
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez osoby wyznaczone przez
Fundatora. W razie ustania bytu prawnego Fundatora rada nadzorcza będzie
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powoływana i odwoływana przez osoby wyznaczone uprzednio przez Fundatora na
podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora albo
osoby wyznaczone przez Fundatora na podstawie uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów.
5. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością statutową i gospodarczą Fundacji,
b) ocena pracy zarządu
c) rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz
sprawozdania finansowego,
d) udzielanie członkom Zarządu pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków
e) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu
f) reprezentowanie fundacji w stosunkach z członkiem zarządu.
8. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
a) Dominika Herburt - Heybowicz
b) Magdalena Bulera
c) Anna Czajkowska
Rozdział 5
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 16. 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje
1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3. Działalność związana z oprogramowaniem
4. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
5. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych
6. Badanie rynku i opinii publicznej
7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
8. Reklama
9. Działalność fotograficzna
10. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
11. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. Pozostała działalność wydawnicza
13. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
14. Reprodukcja zapisanych nośników informacji
15. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
16. Działalność obiektów kulturalnych
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17. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
18. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19. Wydawanie książek
20. Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i Komunikacja
21. Działalność wspomagająca edukację
22. Wychowanie przedszkolne
23. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
3. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie
wymaga uprzedniej zmiany statutu
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację
lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na podstawie regulaminu
ustalonego przez Zarząd.
§ 17. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.
§ 18. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 15, powinna być podejmowana
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
Rozdział 6
Zmiana celu Fundacji oraz Statutu
§ 19. Statut niniejszy może być zmieniony przez Zarząd Fundacji uchwałą podjętą
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków. Cel
Fundacji może ulec zmianie jedynie przy jednomyślności Zarządu Fundacji.
§ 20. Zmiana Statutu wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 21. Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji.
§ 22. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
_______________________
Krzysztof Mączka - fundator
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