
UCHWAŁA NR 4/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

o przejęciu funkcji wydawcy czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa” i pozostawieniu 

dotychczasowego składu osobowego redakcji 

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§1 

1. Fundacja przejmuje funkcję wydawcy czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa”, 

ukazującego się pod adresem www.e-mszczonow.info.pl. 

2. Redakcję czasopisma, o którym mowa w pkt. 1, pozostawia się w dotychczasowym składzie 

osobowym. 

§2 

Złożenie wniosku o zmianę wydawcy w rejestrze dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym 

w Płocku oraz zgłoszenie zmiany wydawcy w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej 

powierza się Prezesowi Zarządu.  

§3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w istotnych 

sprawach dotyczących działalności Fundacji. Biorąc pod uwagę, że działalność prasowa jest 

zakładanym głównym sposobem realizacji celów statutowych Fundacji, kwestia przejęcia funkcji 

wydawcy czasopisma mającego służyć tym celom bezsprzecznie stanowi istotną sprawę 

w rozumieniu Statutu. Tym samym wymagane jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Na mocy umowy darowizny z dnia 15 czerwca 2020 r. zawartej z dotychczasowym wydawcą, 

Fundacja nieodpłatnie otrzymała prawo do tytułu czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa” 

oraz majątkowe prawa autorskie do treści dotychczas opublikowanych w tym czasopiśmie. Profil 

czasopisma jest zgodny z celami statutowymi Fundacji, w związku z czym Fundacja pragnie 

kontynuować działalność czasopisma. 

W świetle art. 20 ust. 5 w zw. z art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 

zmiana wydawcy podlega niezwłocznemu zgłoszeniu organowi rejestracyjnemu. Organem właściwym 

dla siedziby Fundacji jest Sąd Okręgowy w Płocku. Dodatkowo z uwagi na fakt, że czasopismo posiada 

nadany numer ISSN konieczne jest zgłoszenie zmiany wydawcy także w Narodowym Ośrodku ISSN. 

Złożenie obydwu wniosków powierzono Prezesowi Zarządu. 



Skład osobowy redakcji – stanowisko redaktora naczelnego, będącego też redaktorem ponoszącym 

odpowiedzialność z art. 49a Prawa prasowego – pozostawiono bez zmian.  

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


