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I.

Wstęp

W ramach polskiego prawa jedną z form, w jakich można prowadzić sformalizowaną działalność społeczną, jest fundacja.
Fundacja to organizacja non-profit, czyli organizacja działająca nie dla zysku. Zakładana jest przez fundatora, który w akcie
fundacyjnym określa cel fundacji (gospodarczo lub społecznie
użyteczny) i majątek przeznaczony na jego realizację. Fundator
ustala również zasady działania organizacji, czyli tworzy statut.
Przekazujemy w Państwa ręce najnowsze, zaktualizowane
wydanie publikacji z serii 3w* („Warto Wiedzieć Więcej”) poświęcone zakładaniu fundacji. Zawiera ona kompleksowe informacje na temat założenia fundacji oraz stworzenia jej statutu.
W poszczególnych rozdziałach znajdują się także informacje
o tym, jak krok po kroku – od pomysłu na założenie fundacji –
przejść formalną procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
W opracowaniu można znaleźć przykładowe wzory dokumentów przydatne podczas
rejestracji organizacji oraz listę aktów
prawnych, na podstawie których działa
fundacja.
W publikacji nie opisujemy kwestii związanych z tworzeniem przedstawicielstw
fundacji zagranicznych w Polsce. Ten
rodzaj organizacji powstaje na podstawie
zezwolenia uzyskanego od ministerstwa
właściwego ze względu na zakres działania fundacji. Ponieważ przepisy prawne
nie regulują w Polsce procedur otwierania
przedstawicielstw fundacji zagranicznych, o dokumenty, jakie są potrzebne do
uzyskania stosownego zezwolenia, należy
zapytać właściwe ministerstwo.

Jeśli w tekście nie ma odpowiedzi na pytania, które stanęły przed zakładającymi
fundację, zachęcamy do szukania na nie
odpowiedzi w serwisie poradnik.ngo.pl
w portalu organizacji pozarządowych
ngo.pl. Można tu znaleźć przydatne i aktualne informacje o zakładaniu organizacji,
a także zadać pytanie doradcy.
W opracowaniu odwołujemy się do artykułów pochodzących z tej właśnie ustawy.
Jeśli opisywane przepisy wynikają z innych ustaw podajemy nazwę tych aktów
prawnych i artykuł w przypisie.
Mamy nadzieję, że praktyczne wskazówki
zawarte w publikacji okażą się pomocne
w pomyślnej rejestracji Waszej fundacji.

6

3w*

Przed decyzją o założeniu
fundacji koniecznie
zapoznaj się z podstawowym
aktem prawnym
regulującym zasady
tworzenia i działalności
fundacji w Polsce – Ustawą
z dn. 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach.
SŁOWNICZEK UŻYTYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ:

ustawa o pożytku – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
OPP – organizacja mająca status organizacji pożytku publicznego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, sąd rejestrowy
ustawa o pdop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
działalność statutowa fundacji – działania, które podejmuje się, aby realizować
cele wyznaczone i zapisane w statucie fundacji
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II. Podstawowe informacje o fundacji –
co warto wiedzieć, zanim podejmie się
decyzję o założeniu fundacji

1. Czym jest fundacja?
W doktrynie i praktyce można spotkać się
z wieloma definicjami słowa fundacja.
Cm_ļYdW`fheťY_[`"\kdZWY`WjefeZc_ej"
który daje możliwość prowadzenia działalności społecznej w sposób formalny (tak jak
stowarzyszenie). Żadnej definicji nie zawiera
ustawa o fundacjach, za to w poszczególnych artykułach podaje kilka podstawowych
cech i warunków, które muszą zostać spełnione, aby można było mówić o fundacji.
Z zapisów ustawy wynika, że fundacja to
podmiot utworzony dla celów społecznie
lub gospodarczo użytecznych. Powołuje ją
osoba fizyczna lub prawna, zwana fundatorem / fundatorką, która przeznacza określodocW`ļj[adWpWeŹ[d_[eh]Wd_pWY`_$CW`ļj[a
ten ma służyć zabezpieczeniu realizacji
celów, dla których fundacja została ustanowiona, a wolę jej ustanowienia fundator
może potwierdzić w akcie notarialnym lub
w testamencie.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Fundację możemy nazwać organizacją
pozarządową. Z jakiego powodu? Ponieważ
posiada osobowość prawną, nie działa
w celu osiągnięcia zysku i nie jest jednostką
finansów publicznych – spełnia tym samym
definicję organizacji pozarządowej zawartą
w ustawie o pożytku (art. 3 ust. 2).

Fundacja jest organizacją
pozarządową powoływaną
dla celów społecznie lub
gospodarczo użytecznych,
wyposażoną w majątek
przeznaczony na realizację
tych celów.

2. Dla jakich celów powstaje
fundacja?
Zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach,
cele, dla których może zostać powołana
fundacja, powinny spełniać dwa warunki:
społecznej lub gospodarczej użyteczności
oraz zgodności z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Z ustawy wynika, że w szczególności cele
powoływanych fundacji mogą dotyczyć
ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Ponieważ to wyliczenie nie jest enumeratywne
(zamknięte), ustawa nie zabrania tworzenia
fundacji odmiennie definiujących swoje
priorytety. Należy jednak pamiętać, że cele
fundacji zawsze muszą mieć szeroki, ogólnospołeczny zakres.
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Seria 3w* powstała w ramach
Programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ (3w*) to seria poradników adresowanych do organizacji pozarządowych,
wydawanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
W przystępny sposób opisują one podstawowe zagadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, dotyczące ich zakładania i prowadzenia. Osobom aktywnym społecznie, urzędnikom, przybliżają rozwiązania prawne wspierające aktywność społeczną.

Seria 3w* wspiera
organizacje pozarządowe w Polsce
od 15 lat!
Sięgnij także po inne poradniki:
 @WapWeŹoĿijemWhpoip[d_[_dWf_iWĿ`[]eijWjkj
 @WapWeŹoĿ\kdZWY`ň_dWf_iWĿ`[`ijWjkj
 KijWmWeZp_WWbdeťY_feŹojakfkXb_Ypd[]e
i o wolontariacie
 @WaaehpoijWĿp_d_Y`WjomobeaWbd[`
 @WapWeŹoĿifZp_[bd_ňieY`Wbdļ
 Efhe`[aY_[_md_eiak
Poradniki 3w* oraz inne wydawnictwa
Stowarzyszenia Klon/Jawor można zamówić
w pozarządowym sklepie internetowym
sklep.ngo.pl.
Więcej aktualnych porad w serwisie
poradnik.ngo.pl.

