UCHWAŁA NR 2/2021
ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS”
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie sposobu wyceny majątkowych praw autorskich przyjmowanych w darowiźnie

Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c i e Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa sposób wyceny praw autorskich przyjmowanych przez Fundację w darowiźnie – dla
celów sporządzania umów darowizny oraz dla celów podatkowych.
§2
1. W umowach darowizny i dokumentacji podatkowej Fundacji przyjmuje się następującą wartość
początkową majątkowych praw autorskich przyjmowanych nieodpłatnie przez Fundację:
a) prawa autorskie do fotografii amatorskich – 1 zł za każdą fotografię,
b) prawa autorskie do tekstów dziennikarskich i publicystycznych – 5 zł za każdą rozpoczętą
stronę tekstu, przy czym za stronę uważa się tekst o długości 1500 znaków wliczając spacje,
c) prawa autorskie do tekstów o charakterze naukowym oraz do opinii dotyczących projektów
aktów normatywnych - 1,92% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, za każdą rozpoczętą stronę tekstu,
przy czym za stronę uważa się tekst o długości 1500 znaków wliczając spacje,
d) prawa autorskie do nagrań audiowizualnych, stanowiących prostą relację z bieżących
wydarzeń – 5 zł za każde rozpoczęte 10 minut nagrania,
e) prawa autorskie do pozostałych nagrań audiowizualnych – 50 zł za każde rozpoczęte 10
minut nagrania.
2. Wartość majątkowych praw autorskich do pozostałych utworów, niewymienionych w pkt. 1
podlega indywidualnej negocjacji z darczyńcą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. c i e Statutu do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w
pozostałych istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji oraz przyjmowanie przysporzeń
majątkowych na rzecz Fundacji.
Prawa autorskie otrzymywane przez Fundację w drodze darowizny wymagają dla celów podatkowych
określenia ich wartości początkowej. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
„za wartość początkową (...) wartości niematerialnych i prawnych (...) uważa się - w razie nabycia w
drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że
umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości”.
Przyjęcie określonej wartości w umowie darowizny rodzi określone skutki podatkowe zarówno dla
obdarowanego, jak i darczyńcy. W niniejszej uchwale określono wartość przyjmowaną do celów

podatkowych w tego rodzaju umowach – przyjęto bądź wartość rynkową (prawa autorskie do
tekstów o charakterze naukowym oraz do opinii dotyczących projektów aktów normatywnych – vide
uchwała 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, ze zm.), bądź wartość niższą od rynkowej (pozostałe prawa).
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