Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Kaszëbskô Jednota”, w dalszych postanowieniach Statutu

zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie:

§ 2.

1. Działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego o stowarzyszeniach oraz
niniejszego Statutu.

2. Posiada osobowość prawną.

3. Zostaje powołane na czas nieokreślony.
4. Ma swoją siedzibę w mieście Reda.

5. Działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.

7. Może używać odznak, logotypu i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami

i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem
tych organizacji.

9. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz sympatyków
Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II
Cele i formy działania
§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kaszubów oraz ochrona ich języka i tradycji.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

§ 4.

1. Wspieranie, promowanie i rozbudzanie kultury kaszubskiej, w tym języka kaszubskiego
oraz wspomaganie osób kultywujących kulturę i język kaszubski.

2. Dążenie do prawnego ugruntowania narodowościowego statusu Kaszubów.

3. Utrzymywanie kontaktów kulturowych i ekonomicznych z Kaszubami rozproszonymi
po całym świecie oraz podtrzymywanie wśród nich więzi emocjonalnych ze stronami
ojczystymi.

4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między narodami.

5. Zakładanie i prowadzenie szkół, ośrodków kształcenia, dokształcania i doskonalenia

nauczycieli, ośrodków kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz innych placówek
oświatowo-wychowawczych i kulturalnych.

6. Promocja zdrowej żywności, w tym ryb i produktów rybnych oraz produktów
regionalnych.

7. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie Kaszub.

8. Wspieranie i współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oraz
organizacjami, które mają zbieżne lub podobne cele.

9. Aktywizację społeczną Kaszubów oraz osób, którym bliskie są cele Stowarzyszenia.

10. Organizowanie spotkań, pokazów, prelekcji, wystaw, konferencji, koncertów oraz innych
imprez i wydarzeń oraz szerzenie wiedzy, która spełnia cele Stowarzyszenia.

11. Prowadzenie

działalności

wydawniczej,

edukacyjno-szkoleniowej,

informacyjno-

promocyjnej, kulturowo-oświatowej, charytatywnej, społecznej oraz popularyzatorskiej.

12. Inne działania realizujące cele statutowe.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

§ 6.

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

Członek zwyczajny
§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności cywilno-prawnych nie pozbawiona praw publicznych, przy czym małoletni

poniżej 16 roku życia mogą być członkami jedynie za zgodą przedstawicieli
ustawowych.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym

posiedzeniu. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków osoba nieprzyjęta może,

w terminie 31 dni od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego

stanowisko jest ostateczne.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem
członków małoletnich poniżej 16 roku życia;

b. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
c. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
d. brać udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. brania udziału w Walnych Zebraniach;

b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

d. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
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Członek wspierający
§ 8.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez

swojego przedstawiciela, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca
jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie

pisemnej deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, istnieje możliwość

odwołania się od tej decyzji, w terminie 31 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy

złożyć na ręce Zarządu do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad, a jego stanowisko jest ostateczne.

2. Członek wspierający ma prawo:

a. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

b. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz posiedzeniach
władz Stowarzyszenia;

c. brać udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający obowiązany jest do:

a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

Członek honorowy
§ 9.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd bezwzględną większością głosów,

na wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub własny.

W przypadku odrzucenia wniosku, osoby wnioskujące mogą, w terminie 31 dni od daty
jego doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego stanowisko jest
ostateczne.

3. Członek honorowy ma prawo:

a. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

b. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz posiedzeniach
władz Stowarzyszenia;
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c. brać udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy obowiązany jest do:

a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego oraz
zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkostwo
§ 10.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje, decyzją Zarządu, na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi;

b. śmierci lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego;
c. utraty praw publicznych;

d. nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej
5 lat;

e. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania na ręce Zarządu
w terminie 31 dni od daty skreślenia z listy członków. Na wniosek Zarządu, Walne
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.

§ 11.

1. Zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje, na wniosek zgłoszony na piśmie
Zarządowi, przez zainteresowanego, na okres nie dłuższy niż rok.

2. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz zwolniony jest
z obowiązków statutowych.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie
§ 13.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
a. zwyczajne;

b. nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze oraz raz na

5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie,

miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.

4. Zarząd ma obowiązek ustalić nowy termin Walnego Zebrania w przypadku złożenia
zastrzeżeń co do terminu, przez co najmniej 10 członków.

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje:
a. Zarząd z własnej inicjatywy;

b. Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c. Zarząd na pisemne żądanie co najmniej 5 członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Członkowie zrzeszeni w kołach mogą być reprezentowani przez wyznaczonych w kole

delegatów. Ilość głosów delegatów z danego koła jest równa ilości członków w danym

kole.

9. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności
członków posiadających co najmniej połowę głosów.
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10. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie nie
później, niż w ciągu 30 dni. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest

wymagana obecność członków posiadających co najmniej połowę głosów.

11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków
Stowarzyszenia.

12. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Walnego Zebrania, jego funkcję
pełni Prezes Stowarzyszenia lub osoba przez niego wyznaczona.

13. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie zmian w Statucie.

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz odwołań w sprawach członkowskich.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
§ 15.

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani decyzją Walnego Zebrania
w trakcie trwania kadencji, z powodu nie wypełniania swoich obowiązków statutowych,
działania na szkodę Stowarzyszenia lub sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia.

4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji,

składając na ręce Zarządu pismo ze stosownym oświadczeniem, po uprzednim
wypełnieniu zobowiązań względem Stowarzyszenia.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji,

władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby
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członków pochodzących z wyboru. W przypadku wakatu więcej jak 1/3 liczby członków

pochodzących z wyboru Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.

§ 16.

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane i prowadzone przez Prezesa lub inną osobę przez
niego upoważnioną.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego
rozłożenia głosów, decyduje głos prezesa.
Do zakresu działania Zarządu należy:

§ 17.

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego.

5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,
wspierających oraz nadawanie godności członka honorowego.

8. Powoływanie i rozwiązywanie Kół Lokalnych.
9. Rozpatrywanie

Stowarzyszenia.

sporów

pomiędzy

członkami,

powstałych

na

tle

działalności

10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

11. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

12. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
13. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 18.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
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2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji
Zarządu.

§19.

Do wykonania określonych zadań Zarząd może tworzyć i rozwiązywać stałe lub doraźne
komisje i zespoły robocze. W ich skład mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia,
członkowie Zarządu oraz inne osoby współdziałające ze Stowarzyszeniem.

Komisja Rewizyjna
§ 20.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
oraz nadzoru nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji,
wybieranego przez Walne Zebranie.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

4. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:

a. nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia lub pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
w związku małżeńskim, podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 21.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia i Zarządu.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień.

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu.

5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 22.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków.
§ 23.
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1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu zgodnego
z niniejszym Statutem.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli o złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
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Rozdział V
Koła Lokalne
§ 24.

1. Koła Lokalne są jednostkami terenowymi Stowarzyszenia i zrzeszają członków
Stowarzyszenia z danego obszaru.

2. Koła Lokalne nie posiadają osobowości prawnej.

3. Do powołania Koła Lokalnego przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób
będących członkami zwyczajnymi.

4. Władzami Koła Lokalnego są:
a. Walne Zebranie Koła;
b. Zarząd Koła.

5. Rozwiązanie Koła Lokalnego następuje w przypadku:

a. zaprzestania faktycznej działalności Koła Lokalnego lub zmniejszenia stanu
liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania;

b. złożenie przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła Lokalnego;
c. podjęcie przez Zarząd

Koła działalności sprzecznej

postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.

z przepisami prawa,

§ 25.

1. Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła Lokalnego.
2. Walne Zebranie Koła może być:
a. zwyczajne;

b. nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Koła zwoływane jest raz na 5 lat. O terminie Walnego

Zebrania Koła zawiadamia Zarząd Koła nie później niż 14 dni przed datą zebrania. Wraz
z zawiadomieniem Zarząd Koła udostępnia porządek obrad zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwoływane jest na wniosek Zarządu Koła lub 1/3
ogólnej liczby członków Koła nie później niż 30 dni od wpłynięcia wniosku. O terminie

Walnego Zebrania Koła zawiadamia Zarząd Koła nie później niż 14 dni przed datą
zebrania. Wraz z zawiadomieniem Zarząd Koła udostępnia porządek obrad zebrania.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

a. uchwalanie programów działania Koła Lokalnego;

b. wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu Koła;
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c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła Lokalnego oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Koła.

§ 26.

1. Zarząd Koła kieruje działalnością Stowarzyszenia na obszarze swojego działania,
zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

2. Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz 2 członków wybranych przez Walne Zebranie
Koła.

3. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Koła i władz Stowarzyszenia;

b. określanie szczegółowych zadań Koła Lokalnego i ich realizowanie;
c. reprezentowanie Koła Lokalnego na zewnątrz;

d. zwoływanie Walnych Zebrań Koła.
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Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 27.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie.

2. Darowizny, zapisy i spadki z dobrodziejstwem inwentarza, środki pochodzące
z ofiarności prywatnej i publicznej.

3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

4. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.
§ 28.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
Stowarzyszenia,

zawierania

umów

i

udzielania

pełnomocnictw

Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 członków Zarządu.

w

imieniu

§ 29.

Stowarzyszenie nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi

pracownicy 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 zwane
dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,

w szczególności

jeżeli

na preferencyjnych warunkach.

przekazanie

to

następuje

bezpłatnie

lub

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo

podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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4. Kupować 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.
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Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30.

1. Zmiana Statutu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
przy obecności członków posiadających co najmniej połowę głosów.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga

kwalifikowanej większości 3/4 głosów, przy obecności członków posiadających
co najmniej 2/3 głosów.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
także organizacje, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, na rzecz których
przejdzie

majątek

Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia,

po wypełnieniu
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wszystkich

zobowiązań

