
UCHWAŁA NR 3/2021 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego 

 

Na podstawie § 10 pkt. 3 Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie internetowej sprzedaży 

własnych publikacji powstałych w wyniku działalności statutowej pożytku publicznego, w 

szczególności w ramach realizacji następujących celów statutowych: 

a) prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej  

b) podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa 

c) promocja turystyki i krajoznawstwa 

2. Fundacja zaprzestaje sprzedaży danej publikacji w chwili osiągnięcia przychodu równego kosztom 

wytworzenia tej publikacji. Koszty wytworzenia obejmują w szczególności wynagrodzenie twórcy 

danej publikacji. 

 

§ 2 

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie internetowej sprzedaży 

rzeczy otrzymanych w darowiźnie. 

 

§ 3 

Przychód uzyskany z działalności, o której mowa w § 1 i § 2 przeznacza się na działalność statutową 

pożytku publicznego. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 13/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie podjęcia działalności odpłatnej pożytku publicznego.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 

W dniu 3 marca 2021 roku weszła w życie uchwała nr 18/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej 

„Nomos” z dnia 20 grudnia 2020 r. o zmianie i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji Kontroli 

Społecznej „Nomos” (data ujawnienia zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym). 



Zgodnie z § 10 pkt. 2 Statutu Fundacji w brzmieniu obowiązującym od 3 marca 2021 r. „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)”. Zgodnie z § 10 pkt. 3 Statutu „Szczegółowy zakres działalności, o której mowa w pkt. 2, 

określa uchwała Zarządu”.  

Fundacja zamierza kontynuować działalność odpłatną pożytku publicznego, prowadzoną dotychczas 

na podstawie uchwały Zarządu nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Ponadto działalność tę rozszerzono 

explicite o sprzedaż własnych publikacji w zakresie nowego celu statutowego fundacji „promocja 

turystyki i krajoznawstwa”. Katalog celów statutowych, których mogą dotyczyć sprzedawane 

publikacje pozostaje jednak otwarty, tzn. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku 

publicznego w zakresie sprzedaży własnych publikacji służących realizacji dowolnego celu 

statutowego. Nadto działalność odpłatna pożytku publicznego może obejmować sprzedaż rzeczy 

otrzymanych w darowiźnie.  

Wobec kompleksowego uregulowania zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego w 

niniejszej uchwale, a także zmiany podstawy statutowej regulacji materii objętej niniejszą uchwałą 

(§ 10 pkt. 3 Statutu w miejsce mającego dotychczas zastosowanie § 13 pkt. 4 lit. c Statutu) należało 

uchylić dotychczasową uchwałę Zarządu nr 13/2020. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


