
S T A T U T 

FUNDACJI KASZUBY 
 

 

 

 

 

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KASZUBY” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez: Jacka 

Słomion, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1096/2020 

sporządzonego przez notariusza Alicję Paturej, w Kancelarii Notarialnej w Człuchowie, przy ul. 

Średniej 12/9, w dniu 25 marca 2020 roku. 

2. Fundacja może używać nazwy w języku kaszubskim „FÙNDACJÔ KASZËBË”. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 z późn. zm.) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, 

oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

4. Fundacja posiada osobowość prawną. 

5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

§ 2 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe. 

4. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

 

§ 3 

Fundacja posiada logo i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. 

 

 

 II. Cele Fundacji 

§ 4 

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju i promocji w kraju i za granicą wyrobów oraz 

przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, a także działalność w zakresie propagowania i 

upowszechniania języka, tradycji i kultury kaszubskiej. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez m. in.: 

1) przydzielanie i rozpowszechnianie znaków towarowych, 

2) informowanie o najwyższej jakości produktach i usługach wytwarzanych na Kaszubach, 

3) tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, 



4) wzbudzanie oraz podtrzymywanie zaufania do produktów i przedsiębiorstw 

pochodzących z Kaszub, 

5) organizowanie spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców, 

6) integrację przedsiębiorstw z terenu Kaszub, 

7) działalność charytatywną, 

8) propagowanie i upowszechnianie języka, tradycji i kultury kaszubskiej, 

9) organizowanie corocznego konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych 

produktów i przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, 

10) udział w krajowych i międzynarodowych imprezach promocyjnych, takich jak wystawy, 

targi, konferencje, itp., 

11) prezentowanie osiągnięć przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, 

12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, 

13) organizację wystaw, koncertów, 

14) współpracę z innymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi i muzealnymi. 

 

 

 III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 5 000,00 zł 

(pięć tysięcy złotych), określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 niniejszego Statutu 

oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

 1) darowizn, spadków, zapisów, 

 2) dotacji i subwencji, 

 3) dochodów z majątku Fundacji, 

 4) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, 

 5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

 6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, a także aukcji internetowych, 

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie 

kosztów jej działania. 

4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 6 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego, w zakresie: 

 1) działalność wydawnicza i handlowa artykułami przemysłowymi i wydawnictwami, 

 2) działalność szkoleniowa, 

 3) działalność marketingowa, promocyjna i reklamowa, 

4) sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji 

na korzystanie z majątkowych praw autorskich, 

5) sprzedaż domen internetowych, 

6) sprzedaż artykułów elektronicznych, 

 7) sprzedaż praw związanych z know-how, 

 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

9) doradztwo oraz obsługa biurowa, IT, kadrowa, finansowa lub księgowa innych 

podmiotów, w tym organizacji pozarządowych oraz podmiotów komercyjnych o celach 

zbliżonych do działalności Fundacji, 

10) świadczenie usług komercyjnych, w tym tłumaczenia, korekty językowe i inne 

wymienione działania w celach Fundacji, dotyczące języka kaszubskiego, wiedzy o kulturze i 

historii Kaszubów i Kaszub, 

 11) działalność hotelowa i gastronomiczna, 

 12) tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację swoich celów 

statutowych. 

3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z posiadanego przez 

Fundację majątku środki finansowe w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Fundacja prowadzi 

działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady 

są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i 

likwidacji zakładu i kierowaniu nim podejmuje Zarząd Fundacji 

5. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z 

niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji. 

6. Fundacja może tworzyć fundusze specjalne, w tym fundusz rezerwowy, za zasadach określonych 

przez Zarząd Fundacji. 

 

 



 IV. Organy Fundacji 

§ 7 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, zwany również dalej „Zarządem”, 

2) Komisja Rewizyjna, zwana również dalej „Komisją”, 

3) Rada Programowa, zwana również dalej „Radą”. 

 

§ 8 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, którym na mocy niniejszego Statutu jest 

Fundator. 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. Powoływanie i odwoływanie poszczególnych 

członków Zarządu, w każdym czasie, należy do stałych kompetencji Fundatora. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 1) odwołania członka Zarządu przez Fundatora (w każdym czasie), 
 2) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji do Zarządu, 

3) utraty przez członka Zarządu praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
4) śmierci członka Zarządu. 

4. Na członka pierwszego Zarządu Fundacji Kaszuby powołuje się Jacka Słomion, który będzie pełnił 
funkcję Prezesa Fundacji oraz Mateùsza Titës Meyer, który będzie pełnił funkcję Członka Zarządu. 
 

§ 9 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) realizacja celów statutowych, 

3) sporządzanie budżetu, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

7) zmiana niniejszego Statutu oraz likwidacja Fundacji, a także wszelkie inne sprawy nie 

zastrzeżone wyraźnie do kompetencji innych organów Fundacji. 

 

§ 10 

1. W przypadku kolegialnego składu Zarządu, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną lub wiadomością sms, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na 

co najmniej 2 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 



§ 11 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Komisja nie podlega Zarządowi w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2. Komisja składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Komisja wybiera 

ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Członków Komisji na kolejne kadencje, 

a także członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Komisji, powołuje Fundator. Fundator może odwołać członka Komisji w każdym czasie. 

4. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Komisji, 

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

3) odwołania, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 

4) śmierci członka. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie, przy czym członkowie 

Komisji nie mogą ̨pozostawać ́w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w związku małżeńskim, 

wspólnym pożyciu, podległości służbowej z członkami Zarządu. 

6. Osoby zasiadające w Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

 

§ 12 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

3) wnioskowanie do Zarządu o zmianę Statutu Fundacji, 

4) wnioskowanie do Zarządu o likwidację Fundacji, 

5) uchwalanie regulaminu pracy Komisji. 

 

§ 13 

1. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Komisję zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony 

na piśmie. 

3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

4. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty 



zgłoszenia wniosku. 

6. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub członek Komisji przez niego wskazany. 

 

§ 14 

1. Rada programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy 

wnioskowanie do Zarządu we wszelkich sprawach Fundacji. 

2. Rada składa się z co najmniej 3 członków, wybieranych na czas nieokreślony, spośród osób o 

ugruntowanej pozycji, sympatyzujących z Fundacją i wspierających ją. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Członków Rady na kolejne kadencje, a 

także członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu 

Rady, powołuje Fundator. Fundator może odwołać członka Rady w każdym czasie. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Zarządu, 

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

3) odwołania, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 

4) śmierci członka. 

5. Członkostwo w Radzie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Fundacji. 

6.  Rada ustala regulamin swojej pracy, w tym tryb podejmowania uchwał. 

7. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 
 V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 
 

§ 15 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony 

jest Prezes Zarządu, a w przypadku kolegialnego składu Zarządu również każdy z członków 

zwyczajnych zarządu, działający łącznie z Prezesem Zarządu. 

 

 

 VI. Postanowienia końcowe. 

 

§ 16 

Decyzja lub uchwała o likwidacji Fundacji winna wskazywać osobę likwidatora oraz określić zasady i 

tryb przeprowadzenia likwidacji. 

 

 

 

Gdańsk, 06.10.2020 


