
STATUT 

Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” 

 

przyjęty uchwałą Fundatora z dnia 1 czerwca 2020 r. 

(tekst jednolity z dnia 20 grudnia 2020 r.) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez 

Fundatora Radosława Boteva w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji, złożonym dnia 1 czerwca 

2020 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Ewę Łojewską – notariusza 

w Mszczonowie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Warszawskiej 22, za Repertorium A nr 

1361/2020 (dalej: „Akt Fundacyjny”). 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

1491 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lutkówka (gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, 

 województwo mazowieckie). 

 

§ 3 

 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 4 

 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z nazwą Fundacji 

i znakiem graficznym. 

2. Znakiem graficznym Fundacji jest szkło powiększające i symbol paragrafu. Szczegółowy wzór 

znaku graficznego Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji. 

 

§ 5 

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

II. Cele i formy działania Fundacji 

 

§ 6 

 

Celem Fundacji jest: 

a) propagowanie standardów państwa prawa, 

b) działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, 

c) monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania 

praw obywateli, 

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

publiczne, 

e) wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela,  



f) działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie 

transparentności życia publicznego, 

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

wypowiedzi, 

h) monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji samorządowych 

pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności, 

i) upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji 

rządowych i samorządowych, 

j) podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, 

k) pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi, 

l) prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej, 

m) działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich 

pochodzenia, 

n) promocja turystyki i krajoznawstwa. 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) działalność prasową w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz.U. 

2018 poz. 1914) oraz pozostałą działalność wydawniczą, 

b) analizowanie i rozpowszechnianie informacji sektora publicznego, 

c) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, 

d) kierowanie do organów władzy publicznej skarg, wniosków, petycji i innych wystąpień 

przewidzianych przepisami prawa, 

e) wszczynanie postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych oraz 

innych postępowań przewidzianych przepisami prawa, 

f) zawiadamianie właściwych organów i instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach i 

naruszeniach prawa, 

g) udział w konsultacjach społecznych, w szczególności opiniowanie projektów aktów 

normatywnych, 

h) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych na 

zasadach przewidzianych dla organizacji społecznych w przepisach prawa, 

i) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie rozpowszechniania informacji. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

a) fundusz założycielski Fundacji w kwocie 500 zł (pięćset złotych), 

b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 

poczynione na rzecz Fundacji w toku jej działania przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 

prawne oraz wszelkie inne podmioty, 

c) odsetki bankowe, 

d) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
 

§ 9 

 

1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany na realizację wszystkich celów Fundacji 

przewidzianych w niniejszym Statucie z zastrzeżeniem pkt. 2. 



2. Jeżeli ofiarodawca dokonując przysporzenia, o którym mowa w §8 pkt. 1 lit. b), określił jego cel, 

przysporzenie to może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem określonym przez 

ofiarodawcę. 

 

§ 10 

 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 

pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2020, poz. 1057). 

3. Szczegółowy zakres działalności, o której mowa w pkt. 2, określa uchwała Zarządu 
 

IV. Organy Fundacji 

 

§ 11 
 

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie organów Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Członkowie organów Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za realizację na zlecenie Fundacji 

jej celów statutowych oraz otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją na 

zlecenie Fundacji jej celów statutowych. 

3. Szczegółowe zasady wynagradzania członków organów Fundacji i zwrotu kosztów zgodnie z 

pkt. 2 określa uchwała Zarządu, którą podaje się do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Fundacji.  

4. Zasady wynagradzania i zwrotu kosztów, ustalone w uchwale, o której mowa w pkt. 3, stosuje 

się także do osób najbliższych członka organu Fundacji w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu 

karnego oraz do osób najbliższych osobie najbliższej członka organu Fundacji. 

 

 

§ 13 

Zarząd Fundacji 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej liczby osób. 

2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do 

Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. przygotowywanie i uchwalanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji oraz 

przedkładanie ich ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji, 

b. podejmowanie uchwały o zmianie Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,  

c. podejmowanie uchwał w pozostałych istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji, 

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e. przyjmowanie przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia szczególne 

niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.  

6. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje na posiedzeniu Zarządu jeden głos. 

7. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w obecności więcej niż połowy składu, o ile 

postanowienia szczególne Statutu nie stanowią inaczej. 



8. Uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu jest każdy członek Zarządu. 

9. Szczegółowy tryb zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu określa uchwała Zarządu, 

przyjmowana jednomyślnie w pełnym składzie. 

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

11. Członków Zarządu powołuje Zarząd jednomyślną uchwałą pełnego dotychczasowego składu.  

12. Członkowie Zarządu powoływani są bezterminowo. 

13. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Fundator. 

14. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu zwykłą 

większością głosów. 

15. Prezes Zarządu wykonuje uchwały Zarządu. Zarząd może powierzyć wykonanie uchwały także 

innym członkom Zarządu.  

16. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą: 

a. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu 

b. śmierci członka Zarządu 

 

V. Zmiana Statutu 

 

§ 14 

 

1. Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu jednomyślnie 

w pełnym składzie. 

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji wskazanych w Akcie Fundacyjnym, chyba że 

konieczność takiej zmiany wynika z przepisów prawa. Nie narusza to prawa do ustanawiania 

i znoszenia nowych celów Fundacji. 

3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć § 14 pkt. 2 i 3. 

 

VI. Likwidacja Fundacji 

 

§ 15 

 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz 

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. W razie likwidacji Fundacji ostatni Zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków 

majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji na rzecz organizacji społecznej o celach 

statutowych zbieżnych z celami Fundacji, wskazanymi w Akcie Fundacyjnym, lub o odstąpieniu od 

podjęcia takiej uchwały w przypadku, gdy likwidacja Fundacji następuje z powodu wyczerpania 

środków finansowych i majątku Fundacji.  

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Zarząd. 

 

 

 

 

Radosław Botev 

Fundator 


