Lutkówka, data: 3 stycznia 2022 r.
Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2021
1) Dane fundacji:
Nazwa: Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”
Siedziba, adres: ul. Szkolna 49, 96-323 Lutkówka
Aktualny adres do korespondencji: ul. Szkolna 49, 96-323 Lutkówka
Adres poczty elektronicznej: fundacja@nomos.org.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.06.2020
Nr KRS: 0000845839
Nr REGON: 386290674
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
Imię, nazwisko, pełniona funkcja:
- Radosław Botev – Prezes Zarządu
2) Cele statutowe fundacji:















propagowanie standardów państwa prawa
działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich
monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem
poszanowania praw obywateli
zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje
publiczne
wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela
działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie
transparentności życia publicznego
działalność na rzecz wolności prasy i środków masowego przekazu oraz swobody
wypowiedzi
monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji
samorządowych pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności
upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz
instytucji rządowych i samorządowych
podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi
prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej
działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich
pochodzenia
promocja turystyki i krajoznawstwa

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
w roku sprawozdawczym:
Sposoby realizacji celów przewidziane w statucie:
 działalność prasowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe










(tj. Dz.U. 2018 poz. 1914) oraz pozostała działalność wydawnicza,
analizowanie i rozpowszechnianie informacji sektora publicznego
propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
kierowanie do organów władzy publicznej skarg, wniosków, petycji i innych
wystąpień przewidzianych przepisami prawa,
wszczynanie postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych
oraz innych postępowań przewidzianych przepisami prawa
zawiadamianie właściwych organów i instytucji o stwierdzonych
nieprawidłowościach i naruszeniach prawa,
udział w konsultacjach społecznych, w szczególności opiniowanie projektów aktów
normatywnych,
udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych
na zasadach przewidzianych dla organizacji społecznych w przepisach prawa
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie rozpowszechniania
informacji

W 2021 roku Fundacja kontynuowała aktywne działania związane z ochroną
konstytucyjnych praw obywateli w okresie stanu epidemii. W ramach tych działań
wystosowano protest do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji osób
niezaszczepionych na COVID19, wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnego
zakazu wyjazdów zagranicznych w związku z pandemią, oraz wniosek do Wojewody
Dolnośląskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wałbrzycha o wprowadzeniu
obowiązku szczepień.
Nadto Fundacja skierowała wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności zmiany
rozporządzenia dotyczącego warunków przerywania ciąży po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 2020 roku, skargę do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej w sprawie angażowania studentów do tłumaczeń w procedurach
administracyjnych przez podległą Placówkę Straży Granicznej we WrocławiuStrachowicach, oraz zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Sokółce w sprawie
niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Usnarzu
Górnym.
Powyższe wystąpienia są w większości dostępne są na stronie internetowej Fundacji:
www.nomos.org.pl w zakładce „Działania”.
Powyższymi działaniami realizowano cele statutowe:
 propagowanie standardów państwa prawa
 działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich
 zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i
instytucje publiczne
 wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela
Niezależnie od powyższego Fundacja kontynuowała wydawanie czasopisma internetowego
„Echo Mszczonowa” pod adresem www.e-mszczonow.info.pl o tematyce lokalnej,
koncentrującej się m.in. na działaniach miejscowych władz publicznych. W 2021 r. na
powiązanym z czasopismem kanale w witrynie YouTube opublikowane relacje ze spotkania
miejscowych władz samorządowych z mieszkańcami oraz relację z protestu mieszkańców
przeciwko inwestycjom w gminie Mszczonów związanym z gospodarką odpadami.
W samym czasopiśmie ukazał się ponadto artykuł pt. Sprawiedliwi z Lutkówki, dotyczący
historii miejscowej rodziny pomagającej żydom w czasie II wojny światowej. W ramach

dalszego zgłębiania tej tematyki Fundacja zebrała ponadto materiały archiwalne, pochodzące
z Archiwum Akt Nowych i Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczące pomocy udzielanej
żydom w czasie II wojny światowej na terenie gminy Mszczonów.
Nadto Fundacja skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
w sprawie zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego.
Powyższymi działaniami realizowano cele:
 pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi
 promocja turystyki i krajoznawstwa
 monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji
samorządowych pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności
 upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz
instytucji rządowych i samorządowych
Fundacja rozpoczęła pracę nad publikacją naukową dotyczącą orzecznictwa sądowego w
sprawach dotyczących odmowy publikacji aktów normatywnych w Dzienniku Ustaw.
Przewidywany termin publikacji – rok 2022.
Działaniem tym realizowano cel:
 prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej
Fundacja złożyła ponadto dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie w sprawie bezczynności Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Sądu
Rejonowego w Pruszkowie w zakresie udostępniania informacji publicznej.
Powyższymi działaniami realizowano cel:
 działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie
transparentności życia publicznego
W 2021 roku doszło do rozszerzenia celów statutowych fundacji o nowe cele:
 działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich
pochodzenia
 promocja turystyki i krajoznawstwa
W ramach realizacji tych celów Fundacja przyjęła na siebie rolę wydawcy portalu
internetowego „Forum Viatoris” dostępnego pod adresem www.forumviatoris.org.pl o
tematyce podróżniczej. Fundacja otrzymała w darowiźnie prawa autorskie do
zamieszczonych tam materiałów.
Nadto Fundacja otrzymała prawa autorskie do ok. 3000 zdjęć z Polski i z całego świata, które
zostały przez Fundację przesłane do repozytorium wolnym mediów Wikimedia Commons
celem udostępnienia każdemu na tzw. wolnej licencji.
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
Przyjęcie uchwały Zarządu nr 3/2021 w sprawie szczegółowego zakresu działalności
odpłatnej pożytku publicznego.
Przyjęcie uchwały Zarządu nr 4/2021 o zmianie i przyjęciu tekstu jednolitego uchwały nr
3/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” 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.
Przyjęcie uchwały Zarządu nr 8/2021 w sprawie wyboru rejestratora domen internetowych
Fundacji.

3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania).
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5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz
form płatności (gotówka, przelew):
Przychody ogółem: 5420,50 zł
W tym:
- ze spadków lub zapisów: 0 zł
- z darowizn: 5105,00 zł
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
działalność odpłatna pożytku publicznego: 115,50 zł
koszty: tegoroczne: 6 zł, w latach ubiegłych dodatkowo: 796,82 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 200 zł – zwrot kosztów sądowych zasądzonych od strony
przeciwnej
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty):
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: %
6) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew):
2734,16 zł, w tym przelew/karta płatnicza: 1488,22 zł, gotówka: 0 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 693,37 zł
- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ : 391,24 zł
- na działalność gospodarczą: 0 zł
- pozostałe koszty /wskazać jakie/:
- amortyzacja praw autorskich otrzymanych w darowiźnie: 1235,59 zł
- odpis z tytułu sprzedaży przedmiotu darowizny, uprzednio rozpoznanej jako przychód: 6 zł
- opłaty sądowe: 200 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia: 75,88 zł
- zakup literatury fachowej: 132,08 zł
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1
W tym na stanowiskach:
- Członek Zarządu - 1
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 210,37 zł
W tym:
- wynagrodzenia: 126,79 zł
- nagrody: 0 zł
- premie: 0 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/: zwrot kosztów podróży: 83,58 zł
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł
Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych:
Członkom Zarządu ogółem: 210,37 zł
W tym: Prezes Zarządu – Radosław Botev
- wynagrodzenia: 126,79 zł
- nagrody: 0 zł
- premie: 0 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/: zwrot kosztów podróży: 83,58 zł
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0 zł
Informacje o udzielonych pożyczkach: brak pożyczek
Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:
Kwota: 549,99 zł
Bank: Nest Bank S.A.
b) Kwoty zgromadzone w gotówce: 0 zł
c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: brak
- Obligacji: brak
- Udziałów: brak
- Akcji: brak
d) Informacje o nabytych nieruchomościach: brak
e) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Kwota wydatkowana: 0 zł
Wyszczególnienie:
prawa autorskie do materiałów prasowych i naukowych:
wartość zaktualizowana po amortyzacji na dzień 31.12.2021 r.: 2941,42 zł
f)

Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych:
Fundacja nie składa sprawozdań finansowych, ponieważ prowadzi uproszczoną
ewidencję przychodów i kosztów. Brak jest jednak bieżących zobowiązań i
bieżących należności.

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:
nie było
9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w
tym o składanych deklaracjach podatkowych:
Za rok 2021 fundacja opłaciła wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, a
także złożyła roczne deklaracje podatkowe CIT-8. Tym samym spełniła wszystkie swoje
zobowiązania podakowe.
10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215)
nie
11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze
sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
nie było płatności przekraczających równowartość 10 000 euro.
12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
nie było kontroli
W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.

…………………………………
………………………………….
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej)
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z
późn. zm.)

