
Statut

  Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich

(tekst jednolity)

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Ewa  Rudnik  zwana  dalej  “Fundatorem”  ustanawia  dla  realizacji  celów  społecznie

użytecznych fundację pod nazwą: Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, występująca

w treści statutu jako „Fundacja”.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

(Dz. U. z  2018  r.  poz.  1491  ze  zm.),  innych  przepisów  obowiązującego  prawa,  oraz  na

podstawie statutu.

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Brusy-Jaglie.

4. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza

jej  granicami.  Fundacja  może  powierzać  zagranicznym  osobom  fizycznym  i  prawnym

reprezentowanie jej interesów za granicą.

5. Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

6. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Cel i zasady działania Fundacji

1. Naczelnymi celami Fundacji są:

a)  zachowanie,  utrzymanie,  a  także  promocja  i  rozwój  turystyczny miejsca  znanego  jako

Skansen (pod adresem Brusy-Jaglie 17, 89-632 Brusy), występującego w treści statutu jako

“Skansen” - dzieła życia Józefa i Jadwigi Chełmowskich;

b)  ochrona  spuścizny  życia  twórczego  artysty  Józefa  Chełmowskiego,  jako  szczególnego

dziedzictwa  narodowego  -  dziedzictwa  kulturalnego,  regionu  Kaszub,  dziedzictwa

identyfikującego region jako element bogactwa i różnorodności dziedzictwa narodowego.  

2. Celami uzupełniającymi Fundacji są:

a)  wzmacnianie  tożsamości  regionalnej  społeczeństwa  lokalnego,  działalność  dla  kultury

kaszubskiej i języka kaszubskiego,

b)   rozwój  kontaktów  i  współpracy  między  instytucjami  władzy,  organizacjami

pozarządowymi i kulturalnymi.
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3. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a)  działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

poprzez pozyskiwanie funduszy i  dotacji,  w tym z programów Unii  Europejskiej,  a także

organizowanie  prac  remontowych,  renowacyjnych  i  modernizacyjnych  obiektów

znajdujących się w Skansenie,

b) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez współpracę z

instytucjami  państwowymi,  samorządowymi  i  organizacjami  pozarządowymi  działającymi

w zakresie  objętym celami Fundacji,  w tym wspieranie i  organizowanie imprez zgodnych

z celami Fundacji,

c) prowadzenie działalności wychowawczej edukacyjnej i wydawniczej,

d) prowadzenie działalności gospodarczej,

e) działalność w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,

f) działalność na rzecz dzieci, młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

h)  promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób pozostających  bez  pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

l)  działalności  wspomagającej  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

ł) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

m) promocji Polski za granicą,

n)  działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania

i ochrony praw dziecka,

o) promocji i organizacji wolontariatu,

p) pomocy Polonii i Polakom za granicą.

4.  Fundacja  dla  realizacji  celów  statutowych,  może  prowadzić  odpłatną  i  nieodpłatną

działalność pożytku publicznego. Czas rozpoczęcia i zakres w/w działalności określane będą

uchwałą Zarządu. 

§ 3

Majątek Fundacji

1.  Majątek  Fundacji  stanowi  kwota  2500,-  (słownie:  dwa tysiące  pięćset  złotych),  zwana

funduszem założycielskim.
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2.   Majątek opisany w ust. 1 powyżej zostaje wniesiony przez Fundatora w całości wkładem

pieniężnym,

3.  Majątek  Fundacji,  poza  funduszem  założycielskim,  stanowić  będą  środki  finansowe,

nieruchomości, ruchomości i inne aktywa, nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 4

Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) dotacji i subwencji,

b) wpłat środków pieniężnych przez Fundatora,

c) środków publicznych,

d) spadków, darowizn, zapisów,

e) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i loterii,

f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

g) zysku z lokat w bankach i papierów wartościowych,

h) działalności gospodarczej,

i) innych wpływów i dochodów.

§ 5

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

a) sprzedaż pamiątek (PKD 47.78.Z);

b)  pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych

sklepach (PKD 47.19.Z); 

c)  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub

Internet (PKD 47.91.Z);

d) działalność przewodników turystycznych (79.90.A);

e) wydawanie książek (58.11 Z); 

f) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

g) prelekcje o kulturze kaszubskiej (PKD 85.59.B);

h) wytwórstwo i sprzedaż rękodzieła decoupage (PKD 16.29.Z);

i) prowadzenie kawiarni (PKD 56.10.A);

j) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).

2. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone

będą na realizację celów statutowych Fundacji.
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§ 6

Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

Organy Fundacji

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.  Fundacja dla  właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne

organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za

konieczne.

3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 8

Zarząd

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Członkowie Zarządu.

2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych na czas nieokreślony.

3.  Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  z  chwilą  odwołania  lub  śmierci.  Członków  Zarządu

powołuje i odwołuje Prezes.

4. W chwili powołania Fundacji funkcję Prezesa pełni Magdalena Wirkus, a członkami są:

Julita Królikowska, Aneta Matyszewska, Paweł Rudnik, Jonasz Rudnik

5. Nowego Prezesa, w razie konieczności, wyłania Zarząd spośród swoich członków.

6. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych

na  niego  obowiązków  lub  w  przypadku  rażącej  niegospodarności.  Odwołanie  następuje,

jedynie w uzasadnionym przypadku,  decyzją Prezesa na wniosek poparty przez większość

członków Zarządu.

7. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na

ręce Zarządu.

8.  Członkostwo w Zarządzie może otrzymać nowa osoba,  wprowadzona przez aktualnego

członka Zarządu, po uzyskaniu poparcia całego Zarządu.

§ 9

Zadania Zarządu

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
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b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c) realizacja celów statutowych,

d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

g) dokonywanie zmian statutu Fundacji,

h) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 10

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, przy obecności większości 

członków.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku

równej liczby głosów decyzje podejmuje Prezes Zarządu.

§ 11

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

majatkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo Prezes Fundacji  lub dwóch

członków Zarządu  działających  łącznie.  Umowy na  kwoty  powyżej  10  000  zł  podpisuje

Prezes wraz z jednym z członków Zarządu.

§ 12

Zmiana Statutu

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 13

Postanowienia Końcowe

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub

wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
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3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

4.  Majątek  Fundacji,  pozostały  po  jej  likwidacji,  przekazany  zostanie  na  rzecz  innych

organizacji pozarządowych o zbliżonych celach, wskazanych przez Zarząd.

§ 14

Fundacja  składa  corocznie,  do  dnia  31  marca  sprawozdanie  ze  swej  działalności  za  rok

ubiegły Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 15

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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