
STATUT
FUNDACJI WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW”

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja pod nazwą:FUNDACJI WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW”, Fundacja może używać nazwy 
skróconej: FUNDACJA NOC POETÓW, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: SŁAWOMIRA ANATOLA 
KOKORZYCKIEGO, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ZENONA 
PRAWUCKIEGO w kancelarii notarialnej w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 7, w dniu 27 lipca 2015 roku, 
(Repertorium A numer 2508/2015), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i realizuje cele oparte na kulturze chrześcijańskiej

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Recz

§ 4

1. 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.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:
 upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie
 upowszechnianie poezji i innych form artystycznych;
 propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze;
 jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów;
 popularyzacja poezji poprzez edukację i rozpowszechnianie;
 propagowanie idei poezji, jako uniwersalnego języka;
 propagowanie poezji  jako środka terapeutycznego;
 propagowanie i kultywowanie kultury, historii i tradycji chrześcijańskiej
 wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;
 reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami,  osobami prawnymi,

organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami.
 propagowanie  działań  artystycznych  poprzez  organizowanie  spotkań,  konferencji,  przeglądów,  szkoleń,

warsztatów, konkursów poetyckich;
 działalność oświatowo - kulturalna szczególnie w zakresie wspierania,  promocji i  pomocy w rozwoju kariery

dzieci i młodzieży, a także dorosłych twórców kultury. 
 rozwijanie  i  umacnianie  chrześcijańskich  postaw  kulturowych  nastawionych  na  aktywne  współdziałanie  w

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 działalność  na  rzecz  organizacji,  których  celami  statutowymi  jest:  kultura,  edukacja,  oświata,  wychowanie,

kultura fizyczna i sport, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja
zawodowa i społeczna;

 działalność edytorska i wydawnicza;

§7

Fundacja realizuje swe cele poprzez:
 organizowanie Korytowskiej Nocy Poetów;
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 organizowanie konferencji, spotkań, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów;
 wprowadzanie nowych technologii IT jako narzędzi promocji szeroko rozumianej kultury, wymiany doświadczeń 

i informacji, poradnictwa merytorycznego;
 działalność edytorską, wydawniczą i badawczą;
 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w

celach działania Fundacji;
 wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne;
 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działającymi 

w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami;
 ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i 

instytucjom zasłużonym dla celów Fundacji;
 pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele;
 wspieranie twórców poprzez fundowanie stypendiów, zapomóg i innego rodzaju pomocy finansowej i 

materialnej;
 działalność charytatywną;
 inne działania związane z wyżej wymienionymi.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi:
1. jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych;
2. prawa autorskie do tekstów (artykułów, poezji) opublikowanych przez Fundatora;
3. oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji
tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W  przypadku  powołania  fundacji  do  dziedziczenia  jej  zarząd  składa  oświadczenie  o  przyjęciu  spadku  z

dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu Fundacji  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,  z wyjątkiem
zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach zleconych przez Fundację w formie
umowy.

Zarząd Fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji;
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2. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator;
3. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję;
4. Fundator Fundacji wchodzi w skład zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu
5. Prezes Fundacji reprezentuje fundację na zewnątrz również w sprawach innych niż majątkowe;
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję;
7. Zarząd fundacji w całości lub jego poszczególni  członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem

kadencji gdy nie wypełniają nałożonych na nich obowiązków, w przypadku rażącej niegospodarności,  braku zaufania,
ustania woli współpracy, itp.;

8. Członkostwo w zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce zarządu;

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
- uchwalanie regulaminów,
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
-  występowanie  z  wnioskiem i  wyrażanie  zgody w sprawie  zmian statutu Fundacji,  połączenia z  inną Fundacją  oraz
likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych

na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni skutecznie wszyscy członkowie Zarządu;
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z

działalności Fundacji.

Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna jest organem, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator na czteroletnią kadencję.
4. Członkostwo w Komisji  Rewizyjnej  ustaje  w przypadku  pisemnej  rezygnacji  z  członkostwa lub śmierci  członka

Komisji Rewizyjnej.
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem

pracy z Fundacją.
6. Działalność w Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatna.
7. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka

Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ustaje.
8. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji  kieruje pracami Komisji,

reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora,

zgłoszony na piśmie.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów

decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Ocena  pracy  Zarządu,  przyjmowanie  corocznych  sprawozdań  lub  bilansu  i  udzielanie  członkom  Zarządu

absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
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§ 18

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes fundacji, lub składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie

założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej
uchwały i dla swej skuteczności wymagają zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji  podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej  uchwały,  która w celu wywołania skutków prawnych
wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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