
UCHWAŁA NR 13/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie podjęcia działalności odpłatnej pożytku publicznego 

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu Fundacji i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd uchwala, co 

następuje: 

§1 

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie internetowej sprzedaży 

publikacji powstałych w wyniku działalności statutowej pożytku publicznego, w szczególności w 

ramach realizacji celów statutowych „prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie 

działalności władzy publicznej” oraz „podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa”.  

2. Fundacja zaprzestaje sprzedaży danej publikacji w chwili osiągnięcia przychodu równego kosztom 

wytworzenia tej publikacji. Koszty wytworzenia obejmują w szczególności wynagrodzenie twórcy 

danej publikacji. 

 

§2 

Przychód uzyskany z działalności, o której mowa w §1 przeznacza się na działalność statutową 

pożytku publicznego. 

§3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

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 

podjęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Fundację. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) „zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub 

odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe (…) określają w statucie lub innym akcie 

wewnętrznym.” Z uwagi na fakt, że statut Fundacji nie zawiera zapisów dotyczących odpłatnej lub 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a jedynie zakaz działalności gospodarczej, konieczne 

było przyjęcie „innego aktu wewnętrznego”, jakim jest niniejsza uchwała.  

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1) przywołanej ustawy, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest 

działalność prowadzona m.in. przez organizacje pozarządowej w sferze zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie. Zgodnie z §7 lit. a) Statutu Fundacja realizuje 

swoje cele statutowe m.in. poprzez działalność wydawniczą. Fundacja pragnie sprzedawać swojego 



publikacje, wytworzone w ramach realizacji celów statutowych, mieszczących się w sferze zadań 

publicznych, tj. w szczególności w ramach realizacji celu prowadzenie badań i analiz naukowych w 

zakresie działalności władzy publicznej” oraz „podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa” 

(cele te mieszczą w sferze zadań publicznych, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt. 14 i 

art. 4 ust. 1 pkt. 1b przywołanej ustawy).  

 

Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1) a contrario przywołanej ustawy działalność odpłatna 

pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej, dopóki uzyskane przez Fundację 

wynagrodzenie nie przekracza kosztów tej działalności. Konieczne więc było przyjęcie założenia, że 

sprzedaż publikacji odbywa się do chwili uzyskania przychodu równego kosztom wytworzenia 

publikacji. Kosztem takim jest w szczególności wynagrodzenie twórcy. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy przychód należy przeznaczyć wyłącznie na działalność 

pożytku publicznego. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


