
UCHWAŁA NR 8/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia majątkowych praw autorskich i niektórych innych wartości 

niematerialnych i prawnych na określone cele statutowe  

 

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

§1 

1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów publikowanych w czasopiśmie „Echo Mszczonowa” 

oraz na stronie internetowej Fundacji, nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej 

działalności, przeznacza się na następujące cele statutowe: 

a) propagowanie standardów państwa prawa 

b) działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich 

c) zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje 

publiczne 

d) wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela 

e) działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie 

transparentności życia publicznego 

f) działalność na rzecz wolności prasy i środków masowego przekazu oraz swobody wypowiedzi 

g) upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji 

rządowych i samorządowych 

h) podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa 

i) pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi 

2. Prawo do wydawania czasopisma „Echo Mszczonowa” i prawo własności domeny internetowej 

www.e-mszczonow.info.pl przeznacza się na cele wskazane w pkt. 1. 

3. Prawo własności domeny internetowej www.nomos.org.pl przeznacza się na cele statutowe, o 

których mowa w pkt. 1 lit. a) do h) oraz na cel statutowy „prowadzenie badań i analiz naukowych 

w zakresie działalności władzy publicznej”. 

§2 

Niniejsza uchwała nie narusza prawa Fundacji do wykorzystywania wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w §1, równolegle także na pozostałe cele statutowe Fundacji.  

§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. Niewątpliwie do spraw takich należy decydowanie o 

przeznaczeniu aktywów Fundacji. 



Określenie przeznaczenia majątku Fundacji, pochodzącego m.in. z darowizn, ma znaczenie w świetle 

przepisów podatkowych – Fundacja zobowiązana jest wskazywać w załączniku CIT-D do rocznej 

deklaracji CIT-8 m.in. przeznaczenie otrzymanych darowizn na określone cele pożytku publicznego, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057). Statutowe cele Fundacji, o których mowa w niniejszej 

uchwale, mieszczą się w następujących celach pożytku publicznego:  

• cele statutowe: „podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa” i „upowszechnianie 

wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji rządowych i 

samorządowych” mieszą się w celu pożytku publicznego: „udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa” (art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy) 

• cel statutowy: „pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi” mieści się 

w celu pożytku publicznego: „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych” (art. 4 ust. 1 pkt. 13 ustawy); 

• cel statutowy: „prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy 

publicznej” mieści się w celu pożytku publicznego: „nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie” (art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy);  

• cele statutowe: „działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności 

obywatelskich”, „propagowanie standardów państwa prawa”, „działalność na rzecz wolności 

prasy i środków masowego przekazu oraz swobody wypowiedzi”, „działania na rzecz 

zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia 

publicznego”, „zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i 

instytucje publiczne”, „wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela” 

mieszczą się w celu pożytku publicznego „upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji” 

(art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy). 

Dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych konieczne było wskazanie celów 

wykorzystania praw własności intelektualnej i innych wartości niematerialnych i prawnych 

otrzymywanych przez Fundację w toku jej działalności. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


