
UCHWAŁA NR 4/2021 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 3 marca 2021 r. 

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 

Na podstawie § 12 pkt. 3 Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale 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 w § 2 po punkcie 3 dodaje się punkty 4 i 5 w 

następującym brzmieniu: 

„4. W przypadku podróży zagranicznych postanowienia pkt. 1 nie stosuje się. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa do żądania zwrotu kosztów ani 

 możliwości pokrywania kosztów bezpośrednio przez Fundację na podstawie odrębnych 

 uchwał Zarządu.” 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity 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 – w brzmieniu 

wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Celem nowelizacji jest zniesienie uprawnienia członków Zarządu do uzyskiwania zwrotu kosztów 

podróży zagranicznych odbytych w związku z realizacją na zlecenie Fundacji jej celów statutowych.  

W dniu 3 marca 2021 r. weszła w życie nowelizacja Statutu Fundacji, dodająca następujące cele 

statutowe: „działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich 

pochodzenia” oraz „promocja turystyki i krajoznawstwa”. Realizacja tych celów może wymagać 

podróży zagranicznych, jednak działalność Fundacji nie powinna sprowadzać się do finansowania 

członkom organów Fundacji ich rodzinom kosztownych wyjazdów. Koszty te członkowie organów 

Fundacji pokrywać będą samodzielnie i nie będzie przysługiwało roszczenie o ich zwrot ze strony 



Fundacji. W uzasadnionych przypadkach ewentualne odstępstwa od tej zasady będą mogły być 

regulowane w drodze odrębnych uchwał. 

 

        Radosław Botev 

         Prezes Zarządu 

  



UCHWAŁA 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 

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu nr 4/2021) 

Na podstawie § 12 pkt. 3 Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§1 

1. Członkowie organów Fundacji realizują na zlecenie Fundacji jej cele statutowe nieodpłatnie, z 

zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Członkowie organów Fundacji otrzymują wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę pracy w 

wysokości 1,92% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

której wysokość określa ustawa budżetowa, za realizację następujących zadań: 

a) osobisty udział członka organu Fundacji w konsultacjach społecznych w siedzibie organu 

władzy publicznej lub w innym miejscu wskazanym przez organ z wyjątkiem udziału 

wyłącznie w charakterze prasy; 

b) osobisty udział członka organu Fundacji w postępowaniu przed organem władzy 

publicznej, prowadzonym na podstawie ustawy, w siedzibie organu lub w innym miejscu 

wskazanym przez organ z wyjątkiem udziału wyłącznie w charakterze prasy. 

2a. Członkowie organów Fundacji otrzymują wynagrodzenie za realizację następujących zadań: 

a) przygotowanie na zlecenie Fundacji publikacji o charakterze naukowym o tematyce 

zgodnej z celami statutowymi Fundacji, 

b) przygotowanie pisemnej opinii do projektu aktu normatywnego  

w wysokości 1,92% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

której wysokość określa ustawa budżetowa, za każdą rozpoczętą stronę przygotowywanej 

pracy, przy czym za stronę uważa się tekst o długości 1500 znaków wliczając spacje. 

3. W przypadku zbiegu tytułów do wynagrodzenia za tę samą czynność wynagrodzenie 

przysługuje tylko jeden raz. 

4. Wynagrodzenie członka organu Fundacji będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia 

podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną 

zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

§2 

1. Członkowi organu Fundacji przysługuje w każdym wypadku zwrot kosztów podróży z miejsca 

jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności związanych z realizacją na zlecenie 

Fundacji jej celów statutowych, a także zwrot pozostałych kosztów niezbędnych do 

wykonania zlecenia, z zastrzeżeniem pkt. 2. 



2. Jeżeli członkowi organu Fundacji przysługuje zwrot kosztów od organu władzy publicznej, 

Fundacja pokrywa wyłącznie koszty nieopłacone przez organ władzy publicznej, o ile członek 

organu Fundacji skutecznie złożył w organie władzy publicznej wniosek o zwrot kosztów. 

3. Do zwrotu kosztów zgodnie z pkt. 1 stosuje się odpowiednio przepisy prawa dotyczące 

zwrotu kosztów podróży i poniesionych wydatków, przewidziane dla biegłych sądowych w 

postępowaniu cywilnym. 

4. W przypadku podróży zagranicznych postanowienia pkt. 1 nie stosuje się. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa do żądania zwrotu kosztów ani 

możliwości pokrywania kosztów bezpośrednio przez Fundację na podstawie odrębnych 

uchwał Zarządu. 

§3 

Jeżeli czynności wykonywane przez członka organu Fundacji obejmują wykonanie utworu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. 2019 poz. 1231), członek organu Fundacji przenosi na Fundację prawa majątkowe do 

tego utworu nieodpłatnie lub w ramach świadczeń przysługującego mu na mocy niniejszej 

uchwały. 

§4 

Wypłata świadczeń i przeniesienie praw autorskich na warunkach wskazanych w niniejszej 

uchwale następuje na mocy umowy. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


