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1. Fundacja Kaszuby ustanowiona została dnia 25 marca 2020 roku przez fundatora

- Jacka

Słomion. Fundacja Kaszuby wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000865530 w dniu żO października 2020 roku.

2. Siedziba Fundacji Kaszuby znajduje się w przy alei Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk. Adres

mailowy: biuro@fundacjakaszuby.org, strona internetowa: www,fundaciakaszubv.org, tel.

79o225222.

3. Władze statutowe Fundacji na dzień

l
o

Jacek Słomion

-

31grudnia 2020 stanowią:

Prezes Zarządu

MateUsz Tit6s Meyer

- Członek Zarządu

4. Organem nadzoru Fundacjijest Komisja Rewizyjna w składzie:

o
o
o

Bo8dan Marcinowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maciej Miażdżyk
Renata Miaźdżyk

5. Celami statutowymi Fundacji Kaszuby jest działalnośćna rzecz rozwoju i promocji w kraju

i

za granicą wyrobów oraz przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, a także działalnośćw

zakresie propagowania i upowszechniania języka, tradycji i kultury kaszubskiej.

6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

o
r
o
o
o
.
o
.
o
o
o

przydzielanie i rozpowszechnianie znaków towarowych,
informowanie o najwyższej jakości produktach i usługach wytwarzanych na
Kaszubach,

tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw pochodzących z
Kaszub,

wzbudzanie oraz podtrzymywanie zaufania do produktów i przedsiębiorstw
pochodzących z Kaszub,
organizowanie spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców,
integrację przedsiębiorstw z terenu kaszub,
działalnośćcharytatywną,
propagowanie i upowszechnianie języka, tradycji i kultury kaszubskiej,
organizowanie corocznego konkursu, którego celem jest wytonienie najlepszych
produktów i przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub,
udział w krajowych i międzynarodowych imprezach promocyjnych, takich jak
wystawy, targi, konferencje, itp.,

prezentowanie osiągnięć przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub,
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współpracę z jednostkami samorządu terytorialne8o,
or8anizację wystaw, koncertów,
współpracę z innymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi i muzealnymi.

Po rejestracji Fundacji Kaszuby w KRS w dniu ża października 2020, fundacja rozpoczęła
formalną działalność,Rozpoczęto przygotowania do wydania pierwszego tłumaczenia na język
kaszubski powieściLewisa Carrolla ,,Przygody Alicji w krainie czarów" . Książka została wydana
w marcu 2021 roku. Podjęto przygotowania do przeprowadzenia konkursu na Kaszubskie
Słowo Roku 2020. Konkurs został przeprowadzony w styczniu 2O2L. W grudniu 2020 Fundacja
złożyławniosek w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, wniosek dotyczyt stworzenia lnternetowego Słownika Języka Kaszubskiego.
Ponadto w tym okresie Fundacja uruchomiła i aktywnie prowadziła w mediach
społecznościowychwłasny profil. Fundacja prowadzi też na Facebooku, Twitterze i
lnstagramie profil ,,Pólskó-kasz6bsczi słowórz", na którym prezentuje i przybliża język
kaszubski.
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Formularz sprawozdania z działalnościFundacji za 2000 rok.
1.

Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
nazwa fundacji
siedziba fundacji:
adres fundacji:
aktualny adres do

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

j.

korespondencji:
adres poczĘ elektronicznej:
data wpisu w Krajowym

Gdańsk
al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
bi u

ro@fund acja kaszu by.org

20.La.2a2o

Rejestrze Sądowym:

numer KRS:
statystyczny numer
identyfikacyjny REGON
dane członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja):
określenie celów statutowych
fundacji:

7.

Fundacja Kaszuby

Zasady, formy i zakres działalności

statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:

0000865530
387333351
Jacek Słomion

-

prezes fundacji

Mateilsz Titćs Meyer

- członek zarządu fundacji

Celem Fundacjijest działalnośćna rzecz rozwoju i
promocji w kraju i za granicą wyrobów oraz
przedsiębiorstw pochodzących z Kaszub, a także
działalnośćw zakresie propagowania i upowszechniania
języka, tradycji i kultury kaszubskiej.
]_.

Fundacja Kaszuby rozpoczęła działalnośćw październiku
2020 roku. Podjęto przygotowania do uruchomienia
konkursu na Kaszubskie Słowo Roku oraz wydania
przekładu na język książki ,,Przygody Alicji w krainie

czaroul'.

3. Opisgłównych

zdarzeń prawnych

w działalnościfundacji o skutkach

finansowych:

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić)
Zarząd nie podejmował uchwał

5.

lnformacje o wysokości
uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ichźródel (np.
spadek, zapis, darowizna, środki

2567,07 zł * darowizny - przelew bankowy
1200,00 zł netto - usługa tłumaczenia na język kaszubski

-

przelew bankowy

pochodzqce ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu

jednostek somorzqdu
te rytori al nega) oraz formy
płatności{np. gotówko, pnelew):
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6.

7.

lnformacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:
Działalnośćgospodarcza, tj.

a. informacja

czy fundacja prowadzi działalnośćgospodarczą (niepotrzebne skreślić):

tak, prowadzi

b. informacje o prowadzonej
działa lnościgospodarczej
według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego:

działalnośćwydawnicza i handlowa artykułami
przemysłowymi i wydawnictwami,
2} działalnośćszkoleniowa,
3} działalnośćmarketingowa, promocyjna i reklamowa,
4) sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji
oraz odplatne 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 nieruchomościam i własnym i lu b
dzierżawionymi,
9)doradztwo oraz obsługa biurowa, lT, kadrowa,
finansowa lub księgowa innych podmiotów, w tym
organizacji poza rządowych oraz podmiotów
komercyjnych o celach zbliżonych do działalności
1}

Fundacji,

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) działalnośćhotelowa i gastronomiczna,
12) tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych,
1,0)

c.

wynik finansowy z prowadzonej
działa lnościgospoda rczej:

d. procentowy stosunek

8.

-923,03 zł
45%

przychodu osiągniętego
z działalnościgospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
lnformacje o kosztach z wyodrębnieniem formy platności (np. gotowka, przelew)poniesionych

a.

realizację celów statutowych:

b. administraqę

{np. czynsze,

601,00 zł - przelew
922,03 zł- przelew

opłaty te l ef o n i cz n e, pocztow e,

c.
d.

9.

itp.):

działalnośćgospodarczą:

Ozł

pozostałe:

Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj
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a,
b.

łączna liczba osób
zatrudnionych w fundacji
liczba osób zatrudnionych

0
0

w fundacji z podziałem na

10.

zajmowane stanowiska:
c. liczba osób zatrudnionych
0
wyłącznie w działa lności
gospodarczej:
Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0,00 zł, w tym:
a. wynagrodzenia:
0,00 zł

b. nagrody:

LL.

c

premie

0,00 zł

d.

inne świadczenia

O00 zł

e. wynagrodzenia osób

0,00 zł

zatrudnionych wyłącznie
w działalnościgospoda rczej:
Dane o wysokościrocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
0,00 zł

b.
c.
d.

nagrody:

0,00 zł

premie:

0,00 zł

inne świadczenia:

0,00 zł

Dane o wysokości rocznego u b
osobom kie
działa
a. wynagrodzenia:

b.
c,
d.
13.
14.

0,00 zł

miesięcznego wynagrodzenia vvypłaco nego
z

na:

0,00 zł

nagrody:

0,00 zł

premie:

0,00 zł

inne świadczenia

0,00 zł

Dane o wydatkach na
601,00 zł
wynagrodzenia z umów zlecenia
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:

a.
b.

wysokośćpożyczki
pożyczkobiorca:

c.

warunki przyznania pożyczki:

d.

podstawa statutowa udzielenia
pożyczki:

15. Dane o kwotach zgromadzonych
na rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku

Na dzień 3I.L2.2O2O fundacja posiadała 3298,07 zł na

rachunku bankowym prowadzonym przez BNP Paribas
oraz 5000,00 zł gotówki w kasie fundacji.

rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczęd nościowo-k redytowej
w przypadku rachunku członka
6
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spółdzielczej kasy
oszczęd nościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:
Dane o wartościnabytych
obligacji:
Dane o wielkości objętych
udziałów lub nabyĘch akcjiw
spółkach prawa handlowego ze

b.
[9.

l0.

ZL.

brak
brak

nieruchomościach
wysokośćkwot
Ozl
wydatkowanych na nabycie
nieruchomości:
przeznaczenie nabytych
nieruchomości:

Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:
Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach fi na nsowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych

sprawozdaniach

nansowych
spoządzanych dla celów

Z2.

fi

statystycznych:
Dane o działalnościzleconej
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,

ństwowe zod o n ia zlecon e
zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:
ż3. lnformacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
24. lnformacja o składanych
dekla racjach podatkowych:
pa
i

ż5. lnformacja

76.

czy fundacja
ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu:
lnformacja o przyjęciu lub
dokonaniu przez fundację
ustanowioną na podstawie ustawy

Brak zobowiązań podatkowych

clT,

VAl

PlT

Tak

Nie przeprowadzano takich operacji

7

/lf

z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatnościw gotówce

o wartościrównej lub
prze kraczającej równowa rtość

10 000 euro, bez względu na to,

czy płatnośćjest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka

operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji:
L7. lnformacja, czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeślibyła - to należy
wskazać organ kontrolujący oraz

Nie

wynikikontroli:

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:

tLc
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Gdańsk, 30.09.2021
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