
STATUT FUNDACJI MIASTO LITERATURY 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Olga Brzezińska i Beata Czajkowska, zwane w dalszej części Fundatorem, ustanawiają 
Fundację Miasto Literatury, zwaną w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją. 
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 
(Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) i niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 
§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

§ 5 
1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja MIASTO LITERATURY”. 
2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez 
Fundatora.  
3. Nazwa Fundacji wraz ze znakiem graficznym określonym w § 5, pkt. 2  zostanie przyjęty 
przez Fundatora.  

§ 6 
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 
Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 7 
1. Fundacja może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Fundacja 
może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
2. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne 
oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem 
niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej 
Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych. 
 

 
 
 



Rozdział II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§ 8 

Celem Fundacji jest: 
a) wspieranie i realizacja strategii Miasta Literatury UNESCO Kraków, a także innych miast 

aspirujących do uczestnictwa w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie 
literatury w kraju i za granicą; 

b) wzmacnianie współpracy w ramach sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie 
literatury; 

c) promowanie literatury jako ważnej przestrzeni działalności kulturalnej człowieka; 
d) promowanie literatury jako ważnej dziedziny gospodarki kreatywnej na płaszczyźnie 

lokalnej, regionalnej, makroregionalnej i międzynarodowej;  
e) umacnianie tożsamości literackiej miast i regionów; 
f) promowanie czytelnictwa jako narzędzia budowania kapitału społecznego i kulturowego;  
g) inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw literackich i 

promujących czytelnictwo;  
h) wspomaganie twórców literatury i przemysłów książki; 
i) podejmowanie działań w zakresie edukacji literackiej; 
j) wzmacnianie inicjatyw łączących literaturę z biznesem, turystyką kulturalną i 

zarządzaniem samorządowym; 
k) tworzenie połączeń pomiędzy literaturą, nowymi mediami, nowymi technologiami i 

innymi sektorami gospodarki kreatywnej, kultury i sztuki; 
l) wykorzystanie literatury jako narzędzia przyczyniającego się do wzrostu spójności 

społecznej, wzmacniania dialogu międzykulturowego, a także ważnej przestrzeni refleksji 
o prawach człowieka. 
 
 

§ 9 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
a) tworzenie programów wspierających rozwój literatury i czytelnictwa; 
b) tworzenie krajowych i międzynarodowych programów literackich; 
c) tworzenie warunków dla uobecnienia się literatury w przestrzeni publicznej i życiu 

codziennym; 
d) wspomaganie władz samorządowych i wspieranie działań miast opierających swój rozwój i 

promocję na kapitałach literackich; 
e) integrację podmiotów życia kulturalnego poprzez budowanie sieci współpracy; 
f) wspieranie wartościowych i różnorodnych inicjatyw literackich oraz wydawniczych; 
g) wsparcie merytoryczne i instytucjonalne dla organizacji pozarządowych, samorządowych i 

narodowych; 
h) działalność konsultacyjną, edukacyjną i ekspercką; 
i) wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów 

książki; 
j) organizację wydarzeń i festiwali literackich oraz akcji promujących czytelnictwo; 
k) organizację spotkań, sympozjów, konkursów oraz imprez promujących cele statutowe 

Fundacji; 
l) prowadzenie działalności wydawniczej; 



m) wspieranie dobrych praktyk wydawniczych i wysokiej jakości projektów książkowych; 
n) wspieranie programów stypendialnych i rezydencji dla pisarzy, tłumaczy, wydawców i 

menadżerów literackich; 
o) wspieranie działalności translatorskiej, naukowej, publicystycznej i krytycznoliterackiej; 
p) prezentację i promocję polskich pisarzy i twórców związanych z literaturą w kraju i zagranicą; 
q) propagowanie, produkcję i dystrybucję w szczególności publikacji, nagrań, dzieł nauki i sztuki 

oraz innych przedmiotów, w tym wszelkich wytworów działalności ludzkiej, zbieżnych z 
celami Fundacji; 
  

§ 10 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 

§ 11 
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 
a) tworzenie warunków do współpracy środowisk kulturalnych, biznesowych, naukowych, 
artystycznych; 
b) promocja młodych twórców i kapitałów literackich miast i regionów; 
c) budowanie platform kompetencyjnych; 
d) udzielanie stypendiów i nagród; 
e) opieka nad zasłużonymi twórcami; 
f) udzielanie rezydencji dla pisarzy, tłumaczy, wydawców i menadżerów literackich; 
g) współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z 
celami Fundacji oraz  korzystanie z doświadczenia tych podmiotów i ich wypracowanych metod 
działania; 
h) wspieranie innych instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji; 
i) skupianie wokół idei Miasta Literatury osób zainteresowanych jej celami, w tym 
przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą. 
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 
a) działalność edukacyjna, naukowa, wydawnicza, literacka, translatorska i artystyczna oraz 
promocja takiej działalności; 
b) organizacja wydarzeń i festiwali literackich, akcji promujących czytelnictwo oraz spotkań, 
sympozjów, konkursów i innych imprez; 
c) organizacja i realizacja kampanii promocyjnych i PR; 
d) pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację celów Fundacji; 
e) outsourcing usług oraz świadczenie usług w tym doradczych na rzecz partnerów o zbieżnym 
profilu działalności i realizacja projektów partnerskich. 
 

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 12 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6.000,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy złotych), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na 
działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 



 
§ 13 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 14 
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych, jak i zagranicznych; 
b) subwencji oraz dotacji osób fizycznych i prawnych; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 
e) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z 
papierów wartościowych; 
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 
g) programów celowych, dotacji oraz grantów. 
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i 
nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. 

 
§ 15 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszelkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 16 
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. 
 

 
Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 17 
Organami Fundacji są: 

a) Fundator 
b) Zarząd Fundacji. 
c) Rada Fundacji. 

§ 18 
1. W skład organu Fundator wchodzą Olga Brzezińska i Beata Czajkowska. 
2. Fundator podejmuje uchwały  jednomyślnie. Przy braku jednomyślności decyduje głos Olgi 
Brzezińskiej. 
 

§ 19 
1. Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące 
jej funkcjonowania. 
2. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 28 poniżej; 
b) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją; 
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;  



d) powołanie składu pierwszej Rady oraz wyrażanie sprzeciwu wobec powołania nowych 
członków tej Rady; 

e) ustalenie regulaminu Zarządu Fundacji. 
 

 
§ 20 

1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony i składa się z 2 
(dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu. 
2. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą być w każdym czasie odwołani 
przez Fundatora. 
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 
a) śmierci członka Zarządu; 
b) odwołania członka Zarządu przez Fundatora; 
c) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji. 
4. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej 
Fundatorowi, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu. 
 

§ 21 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych 
w kompetencjach Fundatora. 
3. Zarząd Fundacji w szczególności: 
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz; 
b) zaciąga zobowiązania; 
c) opracowuje projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 
e) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki; 
f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji; 
g) sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji; 
h) organizuje i zwołuje posiedzenia Rady. 
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
 

§ 22 
Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych oraz niemajątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji 
działających łącznie. 
 

§ 23 
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie czasowej jego 
nieobecności funkcję tę spełnia inny członek Zarządu. 
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 
4. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 



5. Zarząd informuje Fundatora o każdej podjętej uchwale, przedkładając oryginał uchwały w 
terminie 3 dni od jej podjęcia. Fundator może uchylić podjętą uchwałę w terminie 14 dni od jej 
otrzymania albo 3 dni od jej otrzymania jeżeli wykonanie uchwały jest pilne.   
 

Rozdział V 
RADA FUNDACJI 

 
§ 24 

1. Członków pierwszej Rady Fundacji powoła Fundator spośród kandydatów wskazanych przez 
Zarząd. 
2. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w 
przypadku podjęcia uchwały o rozszerzeniu składu Rady Fundacji, powołuje Rada w drodze 
uchwały, podjętej większością głosów, przy czym skuteczność powołania uzależniona jest od 
braku zgłoszenia sprzeciwu przez Fundatora.  
3. Rada Fundacji składa się z od 5 do 15 członków. 
4. Rada Fundacji jest ciałem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolnych. 
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji, albo 
podjęcia przez tą Radę uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Radzie, przyjętej większością 
głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady. 
7. Członek Rady Fundacji nie może wchodzić w skład Zarządu. 
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, 
mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i 
udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością 
 

§ 25 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji organizuje i zwołuje Zarząd Fundacji. 
3. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin funkcjonowania Rady określający szczegółowe 
zasady jej funkcjonowania. 
4. Rada Fundacji informuje Fundatora o każdej uchwale dotyczącej spraw innych niż związanych 
z kontrolą wewnętrzną lub nadzorem, przedkładając oryginał uchwały w terminie 3 dni od jej 
podjęcia. Fundator może uchylić taką uchwałę w terminie 14 dni od jej otrzymania albo 3 dni od 
jej otrzymania jeżeli wykonanie uchwały jest pilne.   
 

§ 26 
Do zadań Rady Fundacji należy: 
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;  
b) opieka i opiniowanie realizacji głównych kierunków działania Fundacji; 
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 
e) występowanie z inicjatywą przeprowadzenia audytu wewnętrznego; 
f) występowanie z żądaniem przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z działalności Fundacji; 
g) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 
 
 
 
 



Rozdział VI 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 27 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Rozdział VII 
ZMIANA STATUTU 

 
§ 28 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

Rozdział VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 29 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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". 
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej 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, 
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej 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, 
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
5. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
6. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator z inicjatywy własnej lub na wniosek 
Zarządu. 
7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o 
Fundacjach, przekazuje się na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji. 
 
 
 
Kraków, dnia 19 lutego 2016 
 


