STATUT
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Kaisera Söze i zwana jest dalej "Fundacją".
§2
Siedzibą Fundacji jest Lublin.
§3
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania
działalności statutowej.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz
pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 3.11.2010 r. i działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.
§6
Celem Fundacji jest:
- Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i
społecznych;
- Wspieranie i promocja kultury w Polsce i na świecie;
- Wspieranie twórców różnego pokolenia zarówno profesjonalnych, jak i amatorów;
- Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
- Wspieranie i organizowanie działalności naukowej oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
- Wspieranie i promocja wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
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- Wspieranie rozwoju nowych form kulturalnej ekspresji i łączenie ich z tradycyjnymi formami wyrazu
kulturowego;
- Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i sztuki;
- Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu muzyki, sztuki i kultury;
- Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
- Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;

§7
1. Fundacja realizuje powyższe cele przez:
- realizację konkretnych projektów kulturalnych;
- prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją,
upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki tj. koncertów, wystaw, pokazów, spektakli, festiwali,
projekcji filmowych, akcji twórczych i promocyjnych, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub
otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
- prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań,
dyskusji, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub
otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
- organizowanie konkursów
kulturalnych i artystycznych;

twórczości

dla

umożliwienia

rozpowszechniania

przedsięwzięć

- realizację programów edukacyjnych;
- prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i
wydawanie czasopism i książek;
- fundowanie stypendiów dla młodych twórców;
- fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
§8
Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i
formy działalności statutowej.
§9
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura,
ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.
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§ 10
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

III. MAJĄTEK FUNDACJI I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
§ 11
Majątek Fundacji stanowią:
1) składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym.
2) środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji oraz uzyskane w wyniku
uczestnictwa w konkursach grantowych.
3) dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez
Fundację lub na jej rzecz.
4) dochody uzyskane z gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym.
5) dochody uzyskane z depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych.
§ 12
1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki,
subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy
dożywocia.
2. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o
zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami
majątkowymi).
§13
Część składników majątku, określoną przez Zarząd, przeznacza się na działalność gospodarczą, z
zastrzeżeniem, że wartość tych składników będzie nie mniejsza niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc)
złotych.
§ 14
Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
PKD 22.11Z - Wydawanie książek
PKD 22.12Z - Wydawanie gazet
PKD 22.13Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
PKD 22.14Z - Wydawanie nagrań dźwiękowych
PKD 22.24Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
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PKD 22.25.Z - Działalność graficzna pomocnicza
PKD 22.31Z - Reprodukcja nagrań dźwiękowych
PKD 22.32Z - Reprodukcja nagrań wideo
PKD 52.47A - Sprzedaż detaliczna książek
PKD 52.47B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
PKD 65.23Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
PKD 74.40Z - Reklama
PKD 74.81Z - Działalność fotograficzna
PKD 74.85Z - Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
PKD 74.87A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw
PKD 74.87B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 92.11Z - Produkcja filmów i nagrań wideo
PKD 92.12Z - Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
PKD 92.13Z - Projekcja filmów
PKD 92.20Z - Działalność radiowa i telewizyjna
PKD 92.31A - Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
PKD 92.31B - Działalność zespołów teatralnych muzycznych
PKD 92.31E - Działalność galerii i salonów wystawienniczych
PKD 92.31F - Działalność domów i ośrodków kultury
PKD 92.31G - Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 92.32Z - Działalność obiektów kulturalnych
PKD 92.72Z - Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

§ 15
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez
wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.
2. Fundacja może posiadać udziały spółek handlowych i w innych podmiotach gospodarczych.
§ 16
1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie
określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.
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2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod
względem finansowo-księgowym.
IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

IVa. ZARZĄD
§ 17
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia,
- ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
- uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
- realizacja programów działania Fundacji,
- sporządzanie sprawozdania finansowego Fundacji oraz sprawozdania z działalności Fundacji,
- występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji
lub likwidacji Fundacji.

§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
2. Prezes Zarządu jest uprawniony do:
- powoływania członków Zarządu,
- odwoływania członków Zarządu,
- powoływania następnego Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
- śmierci członka Zarządu,
- rezygnacji złożonej na piśmie,
- odwołania z pełnienia funkcji.
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4. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie
Zarządu.

§ 19
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek
Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw,
za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie
później niż tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność
gospodarcza, także kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności gospodarczej, którzy
uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą
odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
5. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.
§ 20
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszego statutu.
2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku
decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków
Zarządu.

§ 21
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składają:
- Prezes Zarządu jednoosobowo;
- dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 22
1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy
określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik Zarządu.
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3. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może
przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

IVb. RADA FUNDACJI
§ 23
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i doradczym.
2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Fundacji. Uchwała Zarządu w
sprawie wyboru lub odwołania członków Rady Fundacji wymaga jednogłośnej uchwały podjętej w
głosowaniu tajnym. Rada Fundacji może proponować Zarządowi kandydatury do Rady Fundacji.
§ 24
1. Do Rady Fundacji należy:
- nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
- wstępowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych im przez Zarząd,
- uchwalania regulaminów działania dla Zarządu Fundacji,
- ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
- rozpatrywanie zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
- zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji
2. Celem wykonania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność
poprzez:
- żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących działalności Fundacji, we wszystkich jej dziedzinach,
- uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
- dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
§ 25
1. Rada Fundacji wybierze na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego
Rady Fundacji.
2. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie
rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu
Fundacji, w celu składania wyjaśnień.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
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5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w z chwilą:
- śmierci członka Rady Fundacji;
- rezygnacji złożonej na piśmie;
- odwołania z pełnienia funkcji.
6. Kadencja Członka Rady Fundacji trwa 3 lata od daty jego powołania do rady Fundacji.
7. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W
uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków,
jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.
§ 26
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadać muszą na posiedzeniach.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji, pod
warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady za
pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Rady Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego
posiedzenia.

V. ZMIANY STATUTU FUNDACJI
§ 27
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością 2/3
głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej. W takim przypadku
wymagana jest zwykła większość głosów.
§ 28
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny,
tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o
przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom
spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.
§ 29
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu
Fundacji z dnia 8.11.2010 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.
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