
STATUT FUNDACJI ROZWOJU OBYWATELSKIEGO NACJA LIDERÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja rozwoju obywatelskiego Nacja Liderów (dalej jako: „Fundacja”) została

ustanowiona przez Panią Vasilisę Dzehtsiarenka (dalej jako: „Fundator”), na mocy aktu

notarialnego sporządzonego przed zastępcą notarialnym Anną Zawiślak, zastępcą Małgorzaty

Pałgan-Paszka – notariusza w Warszawie, mającej siedzibę Kancelarii w Warszawie za nr

Rep. A. nr 11853/2021.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na

podstawie niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

3. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Edukacji i Nauki.

§ 5

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej

nazwy w językach obcych.
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2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami dla podmiotów zasłużonych dla Fundacji.

Rozdział II

Cele statutowe i zakres działania Fundacji

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

a. Podejmowania inicjatyw wpierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego niezależnej i

demokratycznej Białorusi;

b. Podejmowania inicjatyw wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego niezależnej i

demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;

c. Podejmowania inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki demokracji i

praw człowieka na Białorusi;

d. Wzmacniania wzajemnych więzi kulturowych i społecznych pomiędzy Rzecząpospolitą

Polską a Białorusią;

e. Podejmowania inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki demokracji i

praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

f. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego na Białorusi i na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej;

g. Wspierania działań na rzecz demokracji i praw człowieka na Białorusi i na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej;

h. Wzmacniania w społeczeństwie wartości wolności i sprawiedliwości jako postaw

obywatelskich.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej

celów.

4. Zyski z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są na realizację jej zadań

statutowych.
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5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, stosownie do Polskiej Klasyfikacji

Działalność jest działalność w zakresie:

a. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

b. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych (PKD 72.20.Z);

c. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

d. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

e. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 59.11.Z);

f. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD73.20.Z);

g. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z_;

h. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z);

i. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 94.99.Z);

j. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

(PKD 47.91.Z).

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Bieżące analizowanie stanu demokracji na Białorusi;

b. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji oraz platform szkoleniowych

on-line;

c. Działania wspierające postawę obywatelską, rozwój społeczeństwa obywatelskiego

oraz wartości demokratycznych na Białorusi i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

d. Przygotowywanie opracowań i analiz z zakresu problematyki ochrony demokracji i

praw człowieka;

e. Prowadzenie badań naukowych i praw rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych;

f. Prowadzenie działalności wydawniczej;
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g. Prowadzenie działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych;

h. Wspieranie merytoryczne i finansowe osób fizycznych i podmiotów prawnych

działających na rzecz ochrony demokracji, w tym obrońców praw człowieka i ich

rodzin oraz działaczy społecznych i aktywistów działających na rzecz demokracji na

terenie Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Działania określone w ust. 1 powyżej Fundacja realizuje w formie działalności odpłatnej lub

nieodpłatnej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000,00 złotych (słownie: pięć

tysięcy złotych 00/100), z którego 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) przeznaczone

jest na działalność gospodarczą Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości,

a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. Darowizn, spadków i zapisów;

b. Dotacji, subwencji oraz grantów;

c. Funduszy Unii Europejskiej;

d. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

e. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

f. Działalności gospodarczej.

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV
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Organy Fundacji

§ 9

1. Do organów Fundacji należy Zarząd Fundacji.

2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu i

powoływany jest przez Fundatora na czas nieoznaczony.

2. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwaj

członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 11

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

b. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

d. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

f. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

g. ustalanie planów działania Fundacji;
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h. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

i. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

j. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji

Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

k. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

l. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych

wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele podmiotom.

§ 12

1. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane przez każdego członka Zarządu. Posiedzeniu

przewodniczy Prezes a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek

Zarządu.

2. O miejscu i terminie posiedzenia zwołujący musi poinformować wszystkich członków

Zarządu, drogą mailową, pocztą lub telefonicznie.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, chyba że

dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga

głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową)

zwykłą większością głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd.

5. Zarząd spotyka się przynajmniej 1 raz w roku.

6. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13
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1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po

uzyskaniu pisemnej zgody od Fundatora w drodze pisemnej.

2. Fundacja może połączyć się z inną organizacją społeczną, której cele są spójne z celami

Fundacji, tj. działania na rzecz rozwоju społeczeństwa obywatelskiego.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną organizacją społeczną podejmuje Zarząd w drodze

jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.

4. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały

wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.

5. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu

wyznacza komisję likwidacyjną składająca się co najmniej z 2 osób i podejmuje decyzję o

przeznaczeniu majątku na rzecz organizacji realizującej podobne cele.

6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
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