ST A T U T
FUNDACJI KULTURY „KALEJDOSKOP”

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury „Kalejdoskop” zwana w dalszej treści Statutu
„Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora: Magdalenę Jeż aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Annę Bednarską w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/2
w dniu 24 kwietnia 2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
2. 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.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe
placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.
§3
1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz
odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, instytucjom, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.

II. Cele i zasa dy dz iałania Fun dacji
§6
1. Celem Fundacji jest:
1. Upowszechnianie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i tradycji
2. Promowanie uczestnictwa w kulturze
3. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej
4. Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei
wielokulturowości i integracji europejskiej
5. Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki
6. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców
7. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
8. Propagowanie przedsiębiorczości oraz działań służących podnoszeniu wiedzy
i kwalifikacji obywateli
9. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
10. Promowanie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:
1. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym, takich jak
spotkania, koncerty, festiwale, spektakle i innych, służących realizowaniu działań
statutowych Fundacji
2. Podejmowanie działań propagujących dziedzictwo kulturowe
3. Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym warsztatów, kursów,
szkoleń i wykładów
4. Podejmowanie działań rozwijających twórczość i kreatywność
5. Realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych, społecznych
oraz artystycznych
6. Prowadzenie działalności wspierającej wielokulturowość i niwelującej bariery
pomiędzy kulturami
7. Organizowanie przedsięwzięć promujących turystykę, w tym zwłaszcza turystykę
kulturalną
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję regionu
9. Poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji
w zakresie kultury regionalnej i turystyki, a także środowiska lokalnego
10. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej
11. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej dla osób indywidualnych
oraz przedsiębiorstw
12. Krzewienie aktywności społecznej i kultury przedsiębiorczości
13. Organizowanie konkursów krajowych i międzynarodowych spójnych z celami
statutowymi Fundacji
14. Zapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego
15. Realizowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej
oraz sportu
16. Organizowanie akcji charytatywnych

17. Realizowanie działań wydawniczych i badawczych w zakresie celów statutowych
Fundacji
18. Promowanie i upowszechnianie działań i celów Fundacji w środkach masowego
przekazu
19. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
statutowych Fundacji
2. Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno
rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres
działalności zbieżny jest z celami Fundacji.
3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby
współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.
4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego obejmującej:
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.21.Z - Sprawy zagraniczne
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A - Nauka języków obcych
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych
w oparciu o obowiązujące przepisy, obejmującą:
18.11.Z - Drukowanie gazet
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach
i targowiskach
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.21.Z - Sprawy zagraniczne
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A - Nauka języków obcych
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie:
dwa tysiące złotych) z czego 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony
na działalność gospodarczą, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek fundacji stanowią także środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku
działalności Fundacji, a w szczególności darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje

oraz granty, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z aktywów Fundacji,
odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, nieruchomości i ruchomości otrzymanych
z darowizn lub zakupionych przez Fundację, nagrody, pożyczki, krajowe i zagraniczne
fundusze publiczne, dochody z działalności gospodarczej oraz inne wpływy.
3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
4. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramach
programu działań Fundacji przeznacza wniesione środki.

IV. Wła dze Fun dacji
§9
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa
lub odwołania przez Fundatora, które może nastąpić w każdym czasie.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
§ 10
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz
2. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji
3. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez
Fundację w celu osiągania jej celów statutowych
4. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji
5. Uchwalanie regulaminów
6. Tworzenie i organizowanie niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek
organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad
i zakresu działania
7. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
8. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
9. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla pracowników
Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecny minimum połowa członków.
4. Członkowie Zarządu Fundacji informowani są o terminie i miejscu posiedzenia
przynajmniej na 2 dni przed terminem spotkania listownie lub drogą elektroniczną.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę
lub inne umowy.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. Prezes Zarządu – jednoosobowo
2. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
8. Zarząd Fundacji jest zobowiązany co roku przygotowywać roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji i udostępniać je do publicznej wiadomości.

V. Postanowienia końcowe
§ 11
1. Zmiany statutu może dokonać Fundator.
§ 12
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję co do połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora,
której w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.
§ 14
1. W przypadku śmierci Fundatora wszystkie kompetencje Fundatora wynikające ze statutu
realizuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

