
UCHWAŁA NR 15/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia dochodu na niektóre cele statutowe 

 

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

§1 

1. Kwotę 100 zł dochodu Fundacji z roku bieżącego przeznacza się na cel statutowy „działania 

na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia 

publicznego”.  

2. Kwotę 68,72 zł dochodu Fundacji z roku bieżącego przeznacza się na cele statutowe 

„propagowanie standardów państwa prawa”, „działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych 

praw i wolności obywatelskich” oraz „zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy 

władzy publicznej i instytucje publiczne”. 

 

§2 

Kwotę, o której mowa w §1 pkt. 1, poleca się wpłacić do kasy Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie tytułem opłaty od skargi pod sygn. akt II SAB/Wa 460/20. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

§4 

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 

przeznaczeniu dochodu Fundacji. 

W dniu 16 września 2020 r. do Fundacji wpłynęło wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, sygn. II SAB/Wa 460/20, do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Sprawa 

dotyczy bezczynności organu administracji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej na 

wniosek Fundacji. Postępowanie służy zatem realizacji celu statutowego Fundacji „działania na rzecz 

zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego”. 

 



Jednocześnie w dniu 16 września 2020 r. do Fundacji wpłynął rachunek Prezesa Zarządu Fundacji, 

wystawiony do umowy o dzieło, dotyczącej napisania opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 539). 

Rachunek opiewa na łączną kwotę 68,72 zł, co stanowi wynagrodzenie za 2 godziny pracy – 

przygotowanie opinii do projektu aktu normatywnego. Kwota ta jest zgodna z uchwałą Zarządu nr 

3/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów 

Fundacji i zwrotu kosztów w związku z realizacją na zlecenie Fundacji jej celów statutowych. Z uwagi 

na charakter projektu ustawy (tzw. ustawa o bezkarności urzędniczej), opinia służy realizacji celów 

statutowych „propagowanie standardów państwa prawa”, „działalność na rzecz ochrony 

konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich” oraz „zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa 

przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne”. 

 

Z uwagi na aktualne domyślnie odmienne przeznaczenie dochodów Fundacji na mocy uchwały 

nr 7/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia dochodów Fundacji na działalność 

naukową konieczne było podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


