
UCHWAŁA NR 7/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia dochodów Fundacji na działalność naukową 

 

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

§1 

Dochody Fundacji przeznacza się w całości na działalność naukową, o której mowa w §6 lit. l) Statutu 

Fundacji, w szczególności na zbieranie informacji o działalności organów władzy publicznej, mających 

posłużyć do analiz naukowych. 

§2 

Niniejsza uchwała nie narusza prawa Fundacji do wykorzystywania pozyskanych informacji, o których 

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

§3 

Niniejsza uchwała nie narusza postanowień innych uchwał, określających odmienne przeznaczenie 

dochodów Fundacji. 

§4 

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 dochodów Fundacji. 

Określenie przeznaczenia dochodów Fundacji, pochodzących m.in. z darowizn, ma znaczenie w 

świetle przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 865) wolne od podatku są dochody 

podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa - w części przeznaczonej na 

ten cel. Dla skorzystania ze zwolnienia konieczne jest zatem określenie przeznaczenia dochodu.  

Cel statutowy Fundacji, określony w §6 lit. l) Statutu jako „prowadzenie badań i analiz naukowych w 

zakresie działalności władzy publicznej” niewątpliwie wymaga zebrania szeregu danych i informacji, 

które służyć będą następnie do badań naukowych. Informacje te posłużyć mogą równolegle także do 

realizacji innych celów statutowych, takich jak „zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez 

organy władzy publicznej i instytucje publiczne” (§6 lit. d Statutu), „podnoszenie świadomości 

prawnej społeczeństwa” (§6 lit. j Statutu) i inne. W ocenie Zarządu nie wpływa to na możliwość 

skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4, o ile tylko głównym celem 



wydatkowania środków Fundacji jest uzyskanie wiedzy o działalności organów władzy, a wiedza ta 

zostanie faktycznie użyta do badań i analiz naukowych (nie dojdzie do nadużycia uprawnienia do 

przeznaczenia środków na ten cel). 

Dodatkowo przeznaczenie środków na cele naukowe ma znaczenie dla sytuacji darczyńców, którzy 

skorzystają z możliwości odliczenia od dochodu darowizn przeznaczonych na cele statutowe Fundacji 

na mocy art. 26 ust. 1 pkt. 9) lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057). Fundacja wykaże 

bowiem w rocznej deklaracji CIT-8 przeznaczenie darowizn m.in. na cele naukowe. 

 

Jednocześnie w §3 niniejszej uchwały przewidziano możliwość przyjęcia odrębnej uchwały w sprawie 

innego przeznaczenia dochodu Fundacji, gdyby pojawiła się konieczność wydatkowania środków na 

cele niezwiązane z prowadzeniem badań naukowych nad działalnością władz publicznych – 

przykładowo na zbieranie materiałów przeznaczonych wyłącznie do artykułów prasowych. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


