
СТАТУТ ФОНДУ РАЗВІЦЦЯ ГРАМАДЗЯН НАЦЫЯ ЛІДЭРАЎ

Раздзел I

Агульныя палажэнні

§ 1

1. Фонд грамадзянскага развіцця «Нацыя лідараў» (далей: «Фонд») створаны спадарыняй

Васілісай Дзегцярэнка (далей: «Заснавальнік»), згодна з натарыяльным актам,

складзеным у намесніка натарыуса Ганны Завісляк, намесніка Малгажаты

Палган-Пашкі - дзяржаўнага натарыуса ў Варшаве, з юрыдычным адрасам у Варшаве,

рэсп. А. № 11853/2021.

§ 2

1. Месцам знаходжання Фонду з'яўляецца сталіца Варшава.

2. Фонд дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Польшча і за яе межамі.

3. Фонд можа ствараць філіялы і іншыя арганізацыйныя адзінкі ў Польшчы і за мяжой у

адпаведнасці з адпаведнымі палажэннямі заканадаўства Польшчы ці трэціх краін.

4. Фонд можа быць членам арганізацыі аналагічнага профілю дзейнасці.

§ 3

Тэрмін дзеяння Фонду неабмежаваны.

§ 4

1. Фундацыя дзейнічае на аснове дзеючых у Рэспубліцы Польшча палажэнняў, у

прыватнасці на падставе Закона аб фондах ад 6 красавіка 1984 г. і на падставе гэтага

статута.

2. Фонд апалітычны і не звязаны ні з якой канфесіяй.

3. Міністрам, адказным за характар   і мэты Фонду з'яўляецца Міністр адукацыі і навукі.

§ 5

1. Фонд можа выкарыстоўваць адметны графічны знак і адпаведнікі сваёй назвы на

замежных мовах.
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2. Фонд можа выкарыстоўваць пячатку з ідэнтыфікацыйнымі дадзенымі Фонду.

3. Фонд можа ўстанаўліваць нагрудныя знакі і ганаровыя медалі і ўзнагароджваць імі

разам з іншымі ўзнагародамі асоб, якія маюць заслугі перад Фондам.

Раздзел II

Статутныя мэты і сфера дзейнасці Фонду

§ 6

1. Фонд ажыццяўляе статутную дзейнасць і можа ажыццяўляць прадпрымальніцкую

дзейнасць.

2. У статутныя задачы Фонду ўваходзіць дзейнасць па і ў межах:

a. Правядзенне ініцыятыў па падтрымцы развіцця грамадзянскай супольнасці ў

незалежнай і дэмакратычнай Беларусі;

b. Правядзенне ініцыятыў па падтрымцы развіцця грамадзянскай супольнасці ў

незалежнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Польшча;

c. Правядзенне адукацыйных і даследчых ініцыятыў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека

ў Беларусі;

d. Умацаванне ўзаемных культурных і сацыяльных сувязяў паміж Рэспублікай Польшча і

Беларуссю;

e. Правядзенне адукацыйных і даследчых ініцыятыў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека

ў Рэспубліцы Польшча;

f. Дзеянні па эканамічным і сацыяльным развіцці ў Беларусі і Рэспубліцы Польшча;

g. Падтрымка дзейнасці на карысць дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і Рэспубліцы

Польшча;

h. Умацаванне каштоўнасцей свабоды і справядлівасці як грамадзянскіх пазіцый у

грамадстве.

3. Фонд можа ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць у аб'ёме, неабходным для

дасягнення пастаўленых мэт.

4. Прыбытак ад гаспадарчай дзейнасці Фонду накіроўваецца на выкананне яго статутных

задач.
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5. Прадметам гаспадарчай дзейнасьці Фундацыі, згодна з Польскім клясыфікатарам

дзейнасьці, зьяўляецца дзейнасьць у галіне:

a. Функцыянаванне інтэрнэт-парталаў (ПКД 63.12.З);

b. Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне сацыяльных і гуманітарных

навук (ПКД 72.20.З);

c. Кнігавыданне (ПКД 58.11.З);

d. Выданне часопісаў і іншых перыядычных выданняў (ПКД 58.14.З);

e. Дзейнасць, звязаная з вытворчасцю фільмаў, відэазапісаў і тэлепраграм, ПКД

59.11.З);

f. Даследаванне рынку і грамадскай думкі (PKD73.20.Z);

g. Дзейнасць па арганізацыі кірмашоў, выставак і кангрэсаў (ПКД 82.30.Z_;

h. пазашкольныя формы навучання, не аднесеныя да іншых груп (ПКД 85.59.З);

i. Дзейнасць іншых членскіх арганізацый, не класіфікаваных у іншых рубрыках

(PKD 94.99.Z);

j. Рознічны гандаль па пошце або праз Інтэрнэт (ПКД 47.91.З).

§ 7

1. Свае мэты Фонд дамагаецца:

a. Пастаянны аналіз стану дэмакратыі ў Беларусі;

b. арганізацыя і правядзенне трэнінгаў і канферэнцый і онлайн-платформаў для

навучання;

c. Дзейнасць у падтрымку грамадзянскай пазіцыі, развіцця грамадзянскай

супольнасці і дэмакратычных каштоўнасцяў у Беларусі і Рэспубліцы Польшча;

d. Падрыхтоўка даследаванняў і аналізаў у галіне дэмакратыі і абароны правоў

чалавека;

e. Правядзенне навуковых даследаванняў і распрацовак права ў галіне сацыяльных

і гуманітарных навук;

f. вядзенне выдавецкай дзейнасці;

g. вядзенне бізнесу па распаўсюджванню фільмаў, відэа і тэлепраграм;
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h. Матэрыяльная і фінансавая падтрымка фізічных і юрыдычных асоб, якія

працуюць на абарону дэмакратыі, у тым ліку праваабаронцаў і іх сем'яў, а

таксама грамадскіх актывістаў і актывістаў, якія працуюць на карысць

дэмакратыі ў Беларусі і Рэспубліцы Польшча;

2. Дзеянні, названыя ў абз. 1 вышэй, Фонд ажыццяўляе ў форме платнай або бясплатнай

дзейнасці.

РАЗДЗЕЛ III

Актывы і даходы фонду

§ 8

1. Маёмасцю Фундацыі з'яўляецца яе ўстаноўчы фонд у памеры 5000,00 злотых (скажам:

пяць тысяч злотых 00/100), з якіх 1000,00 злотых (скажам: адна тысяча злотых 00/100)

прызначаны для гаспадарчай дзейнасці Фундацыі, а таксама фінансавыя сродкі,

нерухомую і рухомую маёмасць, а таксама маёмасныя правы, набытыя Фондам у

працэсе яго дзейнасці.

2. Даходы фонду паступаюць, у прыватнасці, з:

a. Ахвяраванні, спадчына і завяшчанне;

b. Субсідыі, субсідыі і датацыі;

c. фонды Еўрапейскага саюза;

d. Даходы ад нерухомай і рухомай маёмасці і маёмасных правоў;

e. Сродкі, якія прадстаўляюцца ўрадам і органамі мясцовага самакіравання;

f. Бізнес.

3. Даходы ад субсідый, ахвяраванняў, спадчыны і завяшчання могуць быць выкарыстаны

для дасягнення любых статутных мэтаў Фонду, калі донары не дамовіліся аб іншым.

РАЗДЗЕЛ IV

Органы фонду
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§ 9

1. Органамі кіравання Фонду з'яўляюцца Праўленне Фонду.

2. Заснавальнікі могуць быць прызначаныя ў Праўленне Фонду.

§ 10

1. Праўленне Фонду складаецца з 2 (двух) да 4 (чатырох) асоб, уключаючы Старшыню

Праўлення, і прызначаецца Заснавальнікам на нявызначаны тэрмін.

2. Праўленне Фонду прадстаўляе яго ў адносінах з трэцімі асобамі.

3. Волявыя заявы ад імя Фонду складаюцца Старшынёй Праўлення аднаасобна або двума

членамі Праўлення, якія дзейнічаюць сумесна.

§ 11

1. Да кампетэнцыі Праўлення Фонду адносяцца:

a. прадстаўленне Фонду перад трэцімі асобамі;

b. клопат аб маёмасці Фонду;

c. кіраўніцтва бягучай дзейнасцю Фонду;

d. прыняцце палажэнняў і ўнутраных актаў Фонду;

e. прыняцце ахвяраванняў, спадчыны і завяшчання;

f. прыняцце рашэнняў аб далучэнні да кампаній і фондаў;

g. распрацоўка планаў дзейнасці Фонду;
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h. прыняцце рашэння аб прыёме на працу, правілах аплаты працы і памеры сродкаў на

аплату працы і прэміраванне работнікаў Фонду;

i. стварэнне і ліквідацыю арганізацыйных падраздзяленняў Фонду;

j. хадайніцтва аб унясенні змяненняў у Статут Фонду, аб змене мэт Фонду і аб ліквідацыі

Фонду і размеркаванні яго маёмасці;

k. падрыхтоўка справаздач аб дзейнасці Фонду;

l. заснаванне і ўзнагароджанне нагруднымі знакамі, медалямі і ганаровымі званнямі,

узнагародамі і іншымі ўзнагародамі заслужаных асоб Фонду або арганізацый, якія

рэалізуюць яго мэты.

§ 12

1. Пасяджэнне Праўлення Фонду можа быць склікана любым членам Праўлення.

Пасяджэнне вядзе Прэзідэнт, а ў яго адсутнасць - другі член Праўлення, які вызначаецца

прысутнымі.

2. Асоба, якая склікае пасяджэнне, павінна паведаміць усім членам Праўлення аб месцы і

даце правядзення пасяджэння па электроннай пошце, пошце або па тэлефоне.

3. Кіраўнічы савет прымае рашэнні ў форме пастаноў простай большасцю галасоў у

прысутнасці не менш як паловы яго членаў, уключаючы старшыню праўлення Фонду,

калі іншыя палажэнні статута не прадугледжваюць іншае. . Пры роўнай колькасці

галасоў рашаючым з'яўляецца Старшыня Праўлення.

4. Рашэнні могуць прымацца таксама шляхам звароту (праз перапіску або па электроннай

пошце) простай большасцю галасоў членаў Праўлення. Рэгламент такога галасавання

вызначаецца Праўленнем.

5. Праўленне збіраецца не радзей аднаго разу ў год.

6. Члены Праўлення і Старшыня Праўлення могуць мець працоўныя адносіны з Фондам.

Раздзел V

Заключныя палажэнні

вул.6



§ 13

1. Рашэнні аб унясенні змяненняў у Статут прымаюцца Праўленнем аднагалосным

рашэннем пасля атрымання пісьмовай згоды Заснавальніка ў пісьмовай форме.

2. Фонд можа аб'яднацца з іншай грамадскай арганізацыяй, мэты якой супадаюць з мэтамі

Фонду, гэта значыць дзейнасць па развіцці грамадзянскай супольнасці.

3. Рашэнні аб далучэнні да іншай грамадскай арганізацыі прымаюцца Праўленнем

аднагалосным рашэннем з зацвярджэннем заснавальніка.

4. Рашэнне аб ліквідацыі прымаецца Праўленнем аднагалосным рашэннем, якое

зацвярджаецца Заснавальнікам.

5. У выпадку прыняцця рашэння аб ліквідацыі Фонду Праўленне на сваім апошнім

пасяджэнні прызначае ліквідацыйную камісію ў складзе не менш за 2 чалавек і прымае

рашэнне аб перадачы маёмасці арганізацыі, якая пераследуе аналагічныя мэты.

6. Статут уступае ў сілу з дня рэгістрацыі Фонду ў Нацыянальным судовым рэестры.

7. У пытаннях, не ахопленых гэтым Статутам, прымяняюцца палажэнні Закона аб фондах

ад 6 красавіка 1984 г.
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