
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r. 

ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  skreśla się art. 2; 

2)  w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi 

inaczej.”; 

3)  użyty w art. 6 w pkt 3 i w pkt 5 w lit. a, w art. 87 w ust. 1 w pkt 3, w art. 103 w ust. 1 

w pkt 1–3, w art. 107 w ust. 2 dwukrotnie, w art. 115 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 126 

w ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

4)  w art. 6: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych 

i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych 

i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych 

produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile 

ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 

50% tego produktu;”, 

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
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„8)  gospodarki leśnej.”, 

c) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, fundacja rodzinna może 

wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.”;  

5)  w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do 

podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz 

składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.”; 

6)  w art. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli z innych przepisów nie wynika inaczej, oświadczenia składane przez 

fundację rodzinną beneficjentowi, sądom, organom administracji publicznej, 

instytucjom państwowym i w zamówieniach handlowych zawierają:”; 

7)  w art. 10 wyraz „nabycia” zastępuje się wyrazem „wniesienia”; 

8)  dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Fundacja rodzinna może posiadać jednostkę terenową albo jednostki 

terenowe.”; 

9)  dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Fundator może kierować do organów fundacji rodzinnej uwagi, 

opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności.”; 

10)  w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wartość mienia wniesionego do fundacji rodzinnej w postaci waluty obcej 

przelicza się na złote według kursu średniego tej waluty ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

wniesienia mienia.”; 
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11)  w art. 20 w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w art. 26 ust. 1”; 

12)  w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundacja rodzinna w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadanym 

majątkiem i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność 

nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest 

pozywana.”; 

13)  w art. 25 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi 

uprawnień;”; 

14)  w art. 25 w ust. 2 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej 

w organizacji;”; 

15)  w art. 25 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.”; 

16)  w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru fundacji 

rodzinnych.”; 

17)  w art. 27: 

a) w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) fundację prywatną (fundację użyteczności prywatnej) prawa zagranicznego – 

uważa się za wniesione przez fundatora;”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Przepis ust. 2 pkt 1a stosuje się, jeżeli fundator jest fundatorem 

(założycielem) fundacji prywatnej (fundacji użyteczności prywatnej) prawa 

zagranicznego, której mienie jest wnoszone do fundacji rodzinnej. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, gdy fundatorów jest więcej 

niż jeden, mienie uważa się za wniesione przez wszystkich tych fundatorów 

w proporcji, w jakiej wnieśli oni mienie do fundacji prywatnej (fundacji 

użyteczności prywatnej) prawa zagranicznego, której mienie jest wnoszone do 

fundacji rodzinnej.”; 

18)  skreśla się art. 29; 

19)  w art. 32 w ust. 3 skreśla się wyraz „beneficjentów”; 

20)  w art. 32 w ust. 5 po wyrazie „niegrożących” dodaje się wyraz „utratą,”; 

21)  dodaje się art. 40a w brzmieniu: 

„Art. 40a. Beneficjent może kierować do organów fundacji rodzinnej uwagi, 

opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności.”; 

22)  w art. 46 w ust. 1 i w art. 100 w ust. 1 wyraz „siedzibie” zastępuje się wyrazem 

„lokalu”; 

23)  art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 47. 1. Członek organu fundacji rodzinnej może uczestniczyć 

w posiedzeniu tego organu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

chyba że statut stanowi inaczej. 

2. Uczestnictwo w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1) transmisji obrad w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 

organu fundacji rodzinnej może wypowiadać się w toku obrad, przebywając 

w miejscu innym niż miejsce obrad; 

3) wykonywania prawa głosu przed posiedzeniem lub w toku posiedzenia. 

3. Uczestnictwo w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej przy wykorzystaniu 
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środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie takim wymogom 

i ograniczeniom, jakie są niezbędne do identyfikacji członka organu fundacji 

rodzinnej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe 

zasady dotyczące sposobu uczestnictwa w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin tego 

organu.”; 

24)  w art. 48: 

a) w ust. 1 wyraz „wniosek” zastępuje się wyrazem „żądanie”, 

b) w ust. 2 wyrazy „należy oznaczyć dzień” zastępuje się wyrazami „podaje się 

datę”, 

c) w ust. 3 wyrazy „należy dodatkowo zamieścić” zastępuje się wyrazami 

„zamieszcza się dodatkowo”; 

25)  dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

„Art. 51a. 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez fundację rodzinną 

ustawa wymaga uchwały zgromadzenia beneficjentów, czynność prawna dokonana 

bez wymaganej uchwały jest nieważna. 

2. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu fundacji 

rodzinnej, wymaganej wyłącznie przez statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to 

odpowiedzialności członków zarządu wobec fundacji rodzinnej z tytułu naruszenia 

statutu. 

3. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez fundację 

rodzinną albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od 

dnia złożenia oświadczenia. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma 

moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.”; 

 

26)  w art. 59: 

a) w ust. 3 użyty dwukrotnie wyraz „członków” zastępuje się wyrazem „członka”, 

b) w ust. 4 po wyrazie „członków” dodaje się wyraz „pierwszego”; 
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27)  w art. 61 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy członek zarządu jest zarazem jedynym członkiem 

zgromadzenia beneficjentów, przepisów ust. 1 nie stosuje się.”; 

28)  w art. 63 w ust. 2 wyraz „określonych” zastępuje się wyrazem „określonej”; 

29)  w art. 69: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W przypadku śmierci fundatora oraz braku rady nadzorczej, a także 

w przypadku gdy fundator nie jest uprawniony do powołania zarządu, członek 

zarządu składa rezygnację członkom zgromadzenia beneficjentów, zwołując 

jednocześnie zgromadzenie beneficjentów, jeżeli z powodu rezygnacji żaden mandat 

w zarządzie nie byłby obsadzony. Zawiadomienie o zgromadzeniu beneficjentów 

zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna 

z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie beneficjentów. 

3. W przypadku śmierci fundatora oraz braku rady nadzorczej, a także 

w przypadku gdy fundator nie jest uprawniony do powołania zarządu, każdy 

z beneficjentów może zwołać zgromadzenie beneficjentów, jeżeli w wyniku śmierci 

członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony.”, 

b) w ust. 8 wyrazy „zawiadomieniach o zwołaniu zgromadzenia” zastępuje się 

wyrazami „zawiadomieniu o zgromadzeniu”; 

30)  w art. 70 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „wymaga” zastępuje się wyrazem 

„wymagają”; 

31)  w art. 70 w pkt 2 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazem „organów”; 

32)  w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Audyt przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata.”; 

33)  w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. W przypadku fundacji rodzinnej, której sprawozdanie finansowe podlega 

badaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, audyt 

przeprowadza się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.”; 

34)  w art. 81 w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.)”; 

35)  w art. 82 wyrazy „informacje znajdujące się” zastępuje się wyrazami „dane zawarte” 

oraz wyrazy „majątku, o którym mowa w art. 26 ust. 1,” zastępuje się wyrazem 

„mienia”; 

36)  w art. 83 wyraz „wpisana” zastępuje się wyrazem „zgłoszona”; 

37)  w art. 89 skreśla się ust. 3; 

38)  w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Likwidatorem fundacji rodzinnej jest członek zarządu albo osoba 

wyznaczona przez sąd rejestrowy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć więcej niż 

jednego likwidatora.”; 

39)  w art. 92 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli sąd rejestrowy wydał orzeczenie o rozwiązaniu fundacji rodzinnej, 

wpisu otwarcia likwidacji dokonuje się z urzędu.”;  

40)  w art. 92 ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. Wpisu danych, o których mowa w art. 116 pkt 1, likwidatora wyznaczonego 

przez sąd rejestrowy dokonuje się z urzędu. 

4. Sąd rejestrowy wyznaczając likwidatora określa wysokość jego 

wynagrodzenia. 

5. Uchylenie likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Każdy 

likwidator ma prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia.”; 
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41)  w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kompetencji likwidatora nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym 

wobec osób trzecich.”; 

42)  w art. 95 w ust. 3 wyrazy „należy przyjąć wszystkie” zastępuje się wyrazami 

„przyjmuje się”; 

43)  w art. 96 w ust. 2 wyraz „ustanowionych” zastępuje się wyrazem „wyznaczonych”; 

44)  w art. 101 w ust. 3 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”; 

45)  w art. 104 w ust. 4 skreśla się wyraz „taki”; 

46)  w art. 111 w ust. 2 wyrazy „beneficjent fundacji rodzinnej” zastępuje się wyrazem 

„beneficjent”; 

47)  w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundator, członek organu fundacji rodzinnej, beneficjent oraz osoba mająca 

interes prawny ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia 

i informacje z akt rejestrowych.”; 

48)  w art. 112: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundator zgłasza fundację rodzinną do rejestru fundacji rodzinnych.”, 

b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ , o którym mowa w ust. 1,” 

zastępuje się wyrazami „fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych”; 

49)  w art. 112 w ust. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest 

uprawniony do powołania zarządu;”; 
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50)  dodaje się art. 112a w brzmieniu: 

„Art. 112a. Zgłoszenie do rejestru fundacji rodzinnych jest wnioskiem o wpis 

do tego rejestru.”; 

51)  skreśla się art. 113; 

52)  w art. 114: 

a) w ust. 1 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „o wpis do rejestru fundacji 

rodzinnych”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „fundacji rodzinnej”; 

53)  w art. 115 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „posiada” dodaje się wyrazy „jednostkę 

terenową albo”; 

54)  w art. 115 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazie „sprawozdanie” dodaje się wyraz 

„finansowe” oraz skreśla się wyrazy „ , na podstawie przepisów o rachunkowości”; 

55)  w art. 115 w ust. 2 po wyrazie „wykreślenie” dodaje się wyrazy „ , zmiana 

i sprostowanie”; 

56)  w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wpisów danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, dokonuje się 

z urzędu, jeżeli likwidatora, zarządcę albo zarządcę komisarycznego wyznaczono 

albo ustanowiono z urzędu.”; 

57)  w art. 118 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 1, lub danych 

pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej, zgłasza się niezwłocznie 

sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia 

dokonuje fundacja rodzinna albo osoby, o których mowa w ust. 1. Do chwili 
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zgłoszenia zmiany adresu do doręczeń doręczenia dokonuje się na adres zgłoszony 

do akt rejestrowych. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej. 

3. Zmianę adresu do doręczeń fundatora, o ile jest on uprawniony do powołania 

zarządu, zgłasza się sądowi rejestrowemu. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie 

sądowej.”; 

58)  w art. 120: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , niezależnie od obowiązków wynikających 

z odrębnych przepisów”, 

b) w ust. 2 wyraz „prawnych” zastępuje się wyrazem „prawnej”; 

59)  w art. 121: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy w rejestrze fundacji rodzinnych znajduje się wpis 

zawierający oczywisty błąd lub niezgodność z treścią postanowienia sądu, sąd 

rejestrowy z urzędu albo na wniosek prostuje wpis. Wniosek o sprostowanie wpisu 

nie podlega opłacie sądowej.”, 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „lub wykreślenia”; 

60)  w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli dane fundacji rodzinnej wpisano do rejestru fundacji rodzinnych 

niezgodnie z wnioskiem o wpis albo bez tego wniosku, fundacja ta nie może 

zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te 

nie są prawdziwe, jeżeli nie wystąpiła niezwłocznie z właściwym wnioskiem 

o wpis.”; 

61)  w art. 123 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Organy administracji publicznej, sądy, dostawcy prowadzący rachunek 

płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, instytucje państwowe, komornicy i notariusze są obowiązani 

niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają 

obowiązkowi wpisu do rejestru fundacji rodzinnych z urzędu.”; 
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62)  w art. 127 w pkt 1, w § 3 skreśla się wyrazy „ , o której mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. …)”; 

63)  w art. 130 w pkt 3 w lit. a, w pkt 157 w części wspólnej wyraz „zastrzeżeniem” 

zastępuje się wyrazem „uwzględnieniem”; 

64)  w art. 131: 

a) w pkt 3 w lit. b, w ust. 6 skreśla się wyrazy „art. 24b i”, 

b) skreśla się pkt 4; 

65)  w art. 131 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) w art. 28j w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki 

komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, 

akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie: 

a) osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych 

z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) 

lub beneficjenci fundacji, innej niż fundacja rodzinna, trustu lub 

innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 

powierniczym, lub 

b) fundacje rodzinne;”.”; 

66)  w art. 132: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a, w pkt 4 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. …)”, 

– w lit. b, w § 2 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej”, 

b) w pkt 3, w art. 117e: 

– § 1 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 1. Fundacja rodzinna odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie 

z fundatorem za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed 

ustanowieniem fundacji rodzinnej.”, 

– w § 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. 

o fundacji rodzinnej”; 

67)  w art. 134: 

a) w pkt 1: 

– lit. k otrzymuje brzmienie: 

„k) fundację rodzinną od jej fundatora,”, 

– lit. l otrzymuje brzmienie: 

„l) beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej 

fundacji rodzinnej, od fundacji rodzinnej;”, 

b) w pkt 2, lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) beneficjentowi fundacji rodzinnej, będącemu osobą bliską fundatora tej 

fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja rodzinna;”, 

c) w pkt 3, lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej 

fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja rodzinna;”, 

68)  w art. 134: 

a) dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) w art. 3a w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 

w brzmieniu: 

„6) udziałów i akcji na rzecz fundacji rodzinnej, w której co najmniej jeden 

beneficjent jest osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej; 

7) udziałów i akcji na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą 

bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja 

rodzinna.”; 

2b) w art. 3b w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 

w brzmieniu: 

„3) zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się ustanowiona 
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przez tego wspólnika fundacja rodzinna, w której co najmniej jeden 

beneficjent jest osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej; 

4) nowym wspólnikiem staje się ustanowiona przez któregokolwiek ze 

wspólników fundacja rodzinna, w której co najmniej jeden beneficjent jest 

osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej.”;”, 

b) w pkt 3: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „lit. j” zastępuje się wyrazami „lit. j i k”, 

– dodaje się lit. k w brzmieniu: 

„k) przez fundację rodzinną, w której co najmniej jeden beneficjent jest osobą 

bliską fundatora tej fundacji rodzinnej;”; 

69)  w art. 135 w pkt 2: 

a) art. 64a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64a. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zgłoszenia 

fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.”, 

b) w art. 64b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o wpis 

w rejestrze fundacji rodzinnych.”; 

70)  art. 138 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 138. 1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

fundacja w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2167 i z 2022 r. poz. 2185), która jest wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego i której nazwa zawiera określenie „fundacja rodzinna” dokonuje zmiany 

swojego statutu, dostosowując jego brzmienie do art. 4. 

2. Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis zmiany, o której mowa 

w ust. 1, fundacja składa w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie 

statutu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

3. Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis zmiany, o której mowa 

w ust. 1, nie podlega opłacie sądowej. 

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu zmiany, o której 
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mowa w ust. 1, do Krajowego Rejestru Sądowego nie podlega opłacie. 

5. W przypadku niezłożenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis zmiany, o której 

mowa w ust. 1, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, o którym 

mowa w art. 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436).”; 

71)  dodaje się art. 140a w brzmieniu: 

„Art. 140a. Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów 

ustawy i przedłoży Sejmowi i Senatowi informację o skutkach jej obowiązywania 

wraz z propozycjami zmian, po upływie 3 lat od dnia jej wejścia w życie.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2023 r. Senat rozpatrzył ustawę o fundacji rodzinnej 

i uchwalił do niej 71 poprawek. 

Poprawki nr  4, 17, 25, 36, 64, 65, 68 i 71 mają charakter merytoryczny. 

Z art. 6 pkt 7 wynika, że fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność 

gospodarczą w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego. 

Zgodnie z art. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców istotą działalności gospodarczej jest 

wykonywanie we własnym imieniu i w sposób ciągły zorganizowanej działalności 

zarobkowej. W myśl art. 55
1
 ustawy – Kodeks cywilny przedsiębiorstwo jest 

zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zespołem składników majątkowych jest również 

gospodarstwo rolne. Przepis art. 55
3
 ustawy – Kodeks cywilny stanowi, że za gospodarstwo 

rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 

urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość 

gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Pojęcie 

„przedsiębiorstwa” w gruncie rzeczy różni się od pojęcia „gospodarstwo rolne” tylko 

przedmiotem prowadzonej, przy wykorzystaniu tego zespołu składników, działalności 

gospodarczej (działalność gospodarcza, do której stosuje się przepisy ustawy – Prawo 

przedsiębiorców i działalność rolnicza – działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym produkcja ogrodnicza, sadownicza i rybna, do której 

wspomnianej ustawy się nie stosuje). Niemniej w rozumieniu cywilistycznym 

przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne są różnymi instytucjami prawnymi. W związku 

z powyższym nasuwało się pytanie o treść art. 6 pkt 7, przepis nie jest bowiem jednoznaczny. 

Czy istotą regulacji jest umożliwienie fundacji rodzinnej wykonywania działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców (czyli 

wyłączonej z reżimu ustawy – Prawo przedsiębiorców), czy też umożliwienie wykonywania 

działalności gospodarczej, do której stosuje się tę ustawę, o ile działalność ta będzie związana 

z prowadzeniem działalności, do której ustawa – Prawo przedsiębiorców nie jest stosowana 

(działalności rolniczej). Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą dostatecznej określoności 

przepisów prawa i zasadą przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji) wypowiedź prawodawcy 

nie może budzić żadnej wątpliwości, w szczególności jeśli przepis odnosi się do sytuacji 
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prawnej jednostki lub tę sytuację kształtuje. Zasada precyzji i komunikatywności przepisów 

prawnych została wyrażona również w § 6 Zasad techniki prawodawczej, zwanych dalej 

„ZTP”. W myśl tego paragrafu, przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób 

zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. Dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości, po ustaleniu intencji prawodawcy, uchwalono poprawkę nr 4. 

Uchwalając poprawkę wzięto pod uwagę art. 20 ust. 1c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

Ustawa przewiduje, że fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba 

fizyczna. Tymczasem wiele polskich rodzin, nie mogąc się doczekać krajowych rozwiązań, 

ustanowiło i przeniosło aktywa do fundacji prywatnych w innych państwach. Służyło to 

zabezpieczeniu ich kapitału. Instytucja fundacji rodzinnej jest promowana jako swego rodzaju 

zachęta do powrotu fundacji zagranicznych do Polski. Uchwalone rozwiązania powodują 

jednak, że chcąc wnieść aktywa fundacji prywatnej zagranicznej do fundacji rodzinnej, 

należałoby w pierwszej kolejności rozwiązać fundację prywatną zagraniczną i od 

otrzymanych po tej fundacji aktywów uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych albo 

podatek od spadków i darowizn. Dopiero wówczas można by te aktywa wnieść do fundacji 

rodzinnej. Konieczność uiszczania podatku może być barierą utrudniającą „powrót” 

polskiego kapitału, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że podatek musiałby być 

zapłacony od wartości rynkowej aktywów (np. udziałów czy akcji). W związku z tym, że 

celem fundacji rodzinnej jest m.in. ochrona polskiego kapitału, a nie jego pomniejszanie 

poprzez zapłatę podatku od wartości aktywów, które nie są i nie będą zbywane, oraz mając na 

uwadze, że warunkiem repatriacji polskiego kapitału z fundacji prywatnych zagranicznych 

jest uchwalenie przez ustawodawcę przepisów, które będą do tego skutecznie zachęcały, 

uchwalono poprawkę nr 17. 

W ocenie Senatu oraz partnerów społecznych, w rozpatrzonej ustawie brakuje 

przepisów, które byłyby odpowiednikiem art. 17 ustawy – Kodeks spółek handlowych, który 

to przepis określa skutki dokonania czynności prawnej bez odpowiedniej uchwały (zgody) 

organu stanowiącego. Ustawa nie przesądza w szczególności, jaki będzie skutek czynności 

prawnej dokonanej przez fundację rodzinną w przypadku, gdy czynność ta wymaga uchwały 

zgromadzenia beneficjentów albo zgody właściwego organu fundacji rodzinnej. Mając to na 

uwadze, uchwalono poprawkę nr 25. 
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Przepis art. 83 przewiduje, że w przypadku gdy fundacja rodzinna nie została wpisana 

do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu 

założycielskiego albo ogłoszenia testamentu, albo w przypadku gdy postanowienie sądu 

rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, fundacja rodzinna 

w organizacji ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie fundacji rodzinnej jest w tym przypadku 

uzależnione od okoliczności, na którą fundator albo zarząd fundacji rodzinnej – w przypadku 

zrealizowania obowiązku przewidzianego w art. 112 ust. 1 albo 2 – nie mają wpływu. 

Fundator ani zarząd nie są bowiem w stanie przewidzieć, w jakim czasie sąd rejestrowy 

rozpatrzy zgłoszenie i dokona wpisu fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych. 

W ocenie Senatu, sui generis sankcja w postaci rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji 

powinna wiązać się z faktem niedokonania przez fundatora albo zarząd stosowanego 

zgłoszenia w terminie, a nie z faktem niewpisania fundacji rodzinnej do rejestru – poprawka 

nr 36.  

W ocenie Senatu barierą dla fundacji rodzinnych może być objęcie ich tzw. podatkiem 

od przychodów w budynkach (minimalnym podatkiem dochodowym dla podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne). Przepisy regulujące opodatkowanie tym rodzajem 

podatku przychodowego zostały wprowadzone w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania 

przez podmioty posiadające aktywa w postaci nieruchomości o znacznej wartości. 

Amortyzacja wielu takich środków trwałych powodowała, że podatnik podatku dochodowego 

od osób prawnych nie uiszczał w ogóle podatku dochodowego albo uiszczał podatek 

w nieznacznej wysokości. Ideą konstrukcji podatku od przychodów z budynków jest brak 

zwiększenia obciążeń podatkowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli właściwie wypełniają oni swoje obowiązki 

podatkowe. Ustawa zwalnia fundację rodzinną z podatku dochodowego od osób prawnych, 

dlatego też w przypadku fundacji rodzinnej nie można mówić o jakiejkolwiek niewłaściwej 

optymalizacji podatkowej. Nałożenie na fundacje rodzinne podatku od przychodów 

z budynków będzie – w ocenie Senatu – oznaczało niesprawiedliwe traktowanie tej osoby 

prawnej oraz wypaczy ideę tego podatku. Z założenia miał być to bowiem podatek 

„sankcyjny”, nakładany na podatników zbyt agresywnie wykorzystujących prawo podatkowe. 

Co więcej, ustawodawca nakłada obciążenie podatkowe na aktywa, których w normalnym 

stanie rzeczy by nie opodatkował. Jeśli bowiem przyjąć, że budynki byłyby w majątku 

prywatnym fundatora fundacji rodzinnej, albo też w majątku spółki kapitałowej prowadzącej 

działalność operacyjną, której udziały albo akcje będzie posiadała fundacja – to w każdym 
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z tych przypadków, przyjmując, że mamy do czynienia z podatnikami osiągającymi dochody, 

podatek minimalny byłby odliczany od podatku na zasadach ogólnych, a zatem: neutralny dla 

fundatora bądź spółki. Wskazuje to zatem na systemową niespójność i aksjologiczną 

niesprawiedliwość przyjętego rozwiązania. Mając to na uwadze, uchwalono poprawkę nr 64. 

Poprawka nr 65 ma umożliwić stosowanie w odniesieniu do fundacji rodzinnej 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących polską wersję 

tzw. estońskiego CIT. Ten sposób opodatkowania ma zachęcić przedsiębiorców do kumulacji 

kapitału z przeznaczeniem na inwestycje, kosztem wypłat dywidendy. Stanowi zatem istotny 

mechanizm proinwestycyjny. Obowiązujące przepisy w dwojaki sposób uniemożliwiają 

„łączenie” fundacji rodzinnej z korzystną formą opodatkowania, jaką jest tzw. estoński CIT. 

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów 

o tej formie opodatkowania nie stosuje się, jeżeli wspólnik spółki chcącej skorzystać 

z tzw. estońskiego CIT byłby fundacją rodzinną (per analogiam w stosunku do zakazu 

korzystania z tego reżimu w przypadku, gdy wspólnikiem jest ktokolwiek inny niż osoba 

fizyczna wskazana w tym przepisie, a więc de facto jakakolwiek osoba prawna, w tym 

fundacja rodzinna), lub fundatorem albo beneficjentem fundacji, trustu lub innego podmiotu 

albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym (a więc po wejściu w życie rozpatrzonej 

ustawy – również fundacji rodzinnej). Przepis art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych w tym kształcie obowiązuje od samego początku 

obowiązywania tzw. estońskiego CIT, tj. od 1 stycznia 2021 r., a zatem od czasu, gdy 

jedynymi fundacjami rodzinnymi, do jakich mógł się odnosić, były zagraniczne fundacje 

rodzinne. Uzasadnienie do ustawy wprowadzającej tzw. estoński CIT enigmatycznie odnosi 

się do intencji, jakimi kierował się ustawodawca, ustanawiając takie obostrzenie. Można się 

domyślić, że był to jeden z wielu przepisów, mających na celu zniechęcić polskich 

podatników do zakładania fundacji za granicą (transferu polskiego kapitału za granicę). Takie 

stanowisko miało pewne uzasadnienie w przypadku fundatorów i beneficjentów fundacji 

zagranicznych, ale straci rację bytu po wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego 

fundacji rodzinnej. Zdaniem Senatu, uniemożliwienie fundacji rodzinnej korzystania 

z dobrodziejstwa tzw. estońskiego CIT jest aksjologicznie nieuzasadnione, a zakaz „łączenia” 

obydwu tych instytucji prawnych może spowodować, że polskie firmy rodzinne będą 

zmuszone do wyboru pomiędzy rozwojem a sukcesją, co trudno zaakceptować.  
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W ocenie Senatu, zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, które wprowadza 

opiniowana ustawa są niewystarczające. Niewyłączenie fundacji rodzinnej z reżimu art. 3a 

ust. 1 (przepis ten przyznaje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo pierwokupu 

udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości 

rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha) oraz art. 3b ust. 1 (przepis ten statuuje prawo 

nabycia nieruchomości rolnej od spółki osobowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki 

osobowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej 

o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co 

najmniej 5 ha) nie jest uzasadnione i może skutkować tym, że potencjalni fundatorzy, 

w obawie przed skorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ze swoich 

uprawnienia, zrezygnują z ustanowienia fundacji rodzinnej. Zadaniem ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego jest ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych. Analogiczne 

zadanie stoi przed fundacją rodzinną. Celem ustanowienia fundacji rodzinnej jest bowiem 

m.in. zachowanie integralności majątku rodzinnego poprzez zabezpieczenie go przed 

rozdrobnieniem i niekontrolowanym zbyciem. Na gruncie nowych przepisów status fundacji 

rodzinnej i jej beneficjenta będzie analogiczny do statusu osoby bliskiej, a skoro tak, powinno 

to znaleźć odzwierciedlenie również w art. 3a i art. 3b ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. Uwzględniając powyższe, uchwalono poprawkę nr 68. 

Mając na uwadze, że fundacja rodzinna jest instytucją nieznaną dotychczas polskiemu 

systemowi prawnemu, należy w ocenie Senatu zobligować Radę Ministrów do dokonania 

przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłożenia Sejmowi i Senatowi informacji 

o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, po upływie 3 lat od dnia jej 

wejścia w życie ustawy. Przeprowadzenie OSR ex post i ocena, czy ustawa realizuje założone 

cele, pozwoli podjąć ustawodawcy racjonalną decyzję odnośnie do tego, czy ustawa wymaga 

korekt, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Trzyletni okres obowiązywania ustawy przyjęty do 

analizy wydaje się być optymalny. Ze względu na przekrojowy zakres regulacji, mieszczący 

się w więcej niż jednym dziale administracji rządowej, uznano, że obowiązanym do 

przeprowadzenia analizy (oceny wpływu) powinna być Rada Ministrów. Uwzględniając 

powyższe, uchwalono poprawkę nr 71. 
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Poprawki nr 1–3, 5–16, 18–24, 26–30, 32–35, 37–63, 66, 67, 69 i 70 zmierzają do 

podniesienia jakości techniczno-legislacyjnej rozpatrzonego aktu oraz zapewnienia spójności 

przyjętych rozwiązań i ich adekwatności do intencji ustawodawcy. 

Przepis art. 2 nie ma żadnej wartości normatywnej. Oczywiste jest, że fundacja rodzinna 

będzie musiała działać zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności 

z rozpatrzoną ustawą, oraz swoim statutem. Przepis narusza § 4 ust. 4 i § 11 ZTP. Nie budzi 

też wątpliwości, że aktem podstawowym z punktu widzenia instytucji prawnej – fundacji 

rodzinnej będzie rozpatrzona ustawa. To ona będzie bowiem aktem statuującym nową 

instytucję. Mając to na uwadze uchwalono poprawkę nr 1. 

Przepis art. 113 przewiduje, że w postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zamieszczenie tego 

przepisu w rozdziale 12 – Rejestr fundacji rodzinnych sugeruje, że znajdzie on zastosowanie 

wyłącznie w postępowaniu rejestrowym. W związku z tym, że intencją ustawodawcy było, 

aby przepis dotyczył wszystkich postępowań odnoszących się fundacji rodzinnej 

prowadzonych przez sąd rejestrowy, a nie tylko postępowania rejestrowego, należy ten 

przepis „przenieść” do rozdziału 1 – Przepisy ogólne i oznaczyć jako ust. 3 w art. 5. Mając to 

na uwadze uchwalono poprawki nr 2, 34 i 51. 

Poprawki nr 3 i 44 porządkują spójniki. 

Poprawka nr 5 eliminuje, sygnalizowaną w trakcie prac nad ustawą w Senacie 

wątpliwość, odnośnie do relacji art. 6 pkt 1 i pkt 3 i 4 tego artykułu. W przypadku przyjęcia 

przez Sejm poprawek nr 4 i 5, przepis dodawany poprawką nr 5 powinien być oznaczony jako 

ust. 3 w zmienianym artykule. 

Przepis art. 8 określa niezbędne elementy oświadczenia składanego przez fundację 

rodzinną beneficjentowi, sądowi rejestrowemu i w zamówieniach handlowych. Nasuwało się 

w związku tym pytanie, czy wolą ustawodawcy jest ograniczenie zakresu tego przepisu 

wyłącznie do oświadczeń w nim wymienionych? Przepis ten może być interpretowany w taki 

sposób, że oświadczenia składane innemu sądowi niż sąd rejestrowy, organowi administracji 

publicznej, czy też instytucji państwowej, nie muszą zawierać danych wskazanych w art. 8 

pkt 1–3. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę fakt, że art. 8 może być uznany za lex specialis 

w odniesieniu do przepisów innych ustaw, określających treść oświadczenia. W poprawce 

nr 6 przyjęto, że intencją ustawodawcy było, aby oświadczenia składane przez fundację 
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rodzinną podmiotowi publicznemu zawierały dane wskazane w art. 8 pkt 1–3. Formułując 

poprawkę, kierowano się siatką terminologiczną rozpatrzonej ustawy. 

W związku z tym, że art. 10 odnosi się w swojej treści do wartości mienia wniesionego 

przez fundatora (a nie wartości mienia nabytego przez fundację rodzinną), przyjęto poprawkę 

nr 7. Propozycja uwzględnia terminologię art. 18. 

Przepis art. 115 ust. 1 pkt 3 przewiduje, że do rejestru fundacji rodzinnych wpisuje się 

także siedziby i adresy jednostek terenowych fundacji rodzinnej. Należy zwrócić uwagę, że 

żaden przepis merytoryczny dotyczący fundacji rodzinnej nie przyznaje tej fundacji prawa 

(nie przewiduje możliwości) do utworzenia jednostki terenowej. Uprawnienie w tym zakresie 

nie może wynikać wyłącznie z przepisu określającego zakres danych wpisywanych do 

rejestru fundacji rodzinnych. Jako że utworzenie jednostki terenowej powinno wynikać ze 

statutu fundacji rodzinnej, uchwalono poprawki nr 8, 15 i 53. 

Przepis art. 29 przewiduje, że fundator i beneficjent mogą kierować do organów fundacji 

rodzinnej uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności. Treść tego przepisu nie 

mieści się w zakresie regulacji rozdziału 5 – Statut i spis mienia, wyznaczonym tytułem 

jednostki systematyzacyjnej. Dążąc do zapewnienia adekwatności tytułu jednostki 

systematyzacyjnej do zakresu regulowanych w niej spraw, należy przepis w zakresie 

odnoszącym się do fundatora przenieść do rozdziału 2 – Fundator, zaś w zakresie 

odnoszącym się do beneficjenta do rozdziału 6 – Beneficjent i lista beneficjentów. Mając to 

na uwadze uchwalono poprawki nr 9, 18 i 21. 

Mając na uwadze wyinterpretowane z § 144 ZTP zasady formułowania tekstów 

prawnych (m.in. zasadę, w myśl której w tekstach prawnych dla określenia klasy adresatów, 

okoliczności, przedmiotów nie używa się liczby mnogiej, gdyż i tak zawsze chodzi o całą 

klasę) i poglądy doktryny na ten temat, należy dokonać korekty redakcyjnej zaproponowanej 

w poprawce nr 10. Przepis w uchwalonym brzmieniu może ponadto sugerować, że istnieje 

coś takiego, jak jeden, wspólny kurs średni walut. 

W art. 82 należy uwzględnić, że zgodnie z art. 32 lista beneficjentów zawiera dane, a nie 

informacje, a po drugie, że w art. 26 ust. 1 mówi się o spisie mienia, a nie spisie majątku –

poprawka nr 35. W konsekwencji uchwalono poprawkę nr 11. 

W związku z tym, że nie może budzić żadnej wątpliwości, że zadania fundacji rodzinnej 

w organizacji określone w art. 22 ust. 3 są obligatoryjne oraz mając na względzie, że kontekst 
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językowy użycia czasownika modalnego „może” w tym przepisie wątpliwości nie eliminuje 

(szczególnie jeśli zestawi się na przykład art. 22 ust. 2 z art. 25 ust. 3; w pierwszym 

z przepisów „może” oznacza „musi”, zaś w drugim „wolno”), przyjęto poprawkę nr 12. 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 4 statut ma regulować m.in. sposób określenia beneficjenta. 

W związku z tym nasuwało się pytanie, dlaczego statut nie może wprost wskazać kto jest 

beneficjentem? Zakładając, że beneficjentem będzie organizacja pozarządowa, o której mowa 

w art. 2 ust. 3, trudno sobie wyobrazić inny sposób określenia beneficjenta niż jego 

wskazanie w statucie wprost. W ocenie Senatu, statut powinien – w zależności od 

okoliczności (w zależności od tego, kto ma być beneficjentem) – wskazywać beneficjenta lub 

sposób jego określenia – poprawka nr 13. 

Przepis art. 22 ust. 5 przewiduje m.in., że statut musi określić podmiot uprawniony do 

zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji. W związku z tym, że może 

pojawić się wątpliwość, czy kwestia tej regulacji statutowej mieści się przedmiotowo 

w sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, oraz mając na względzie kompletność 

art. 25 ust. 2 (przepis ten określa elementy obligatoryjne statutu), uchwalono poprawkę nr 14. 

Poprawka nr 16 zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez 

wprowadzenie zasady, że wpis zmiany statutu fundacji rodzinnej ma charakter 

konstytutywny. W dodawanym poprawką przepisie posłużono się terminologią użytą w art. 

96 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Poprawka eliminuje wątpliwości zgłaszane 

przez partnerów społecznych w trakcie prac nad ustawą w Senacie. 

Mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy przepisem odsyłającym 

i przepisem, do którego się odsyła, w odniesieniu do zakresu odesłania, uchwalono poprawkę 

nr 19. 

Uwzględniając art. 5 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), należy uzupełnić 

art. 32 ust. 5 wskazując dodatkowo, że fundacja rodzinna prowadzi i przechowuje dokumenty 

dotyczące przetwarzanych danych osobowych w warunkach niegrożących utratą tych 

dokumentów – poprawka nr 20. 
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Zgodnie z art. 46 ust. 1, posiedzenie organu fundacji rodzinnej odbywa się w siedzibie 

fundacji rodzinnej, jeżeli statut nie wskazuje innego miejsca. W świetle przytoczonego 

przepisu siedziba oznacza miejsce (de facto lokal). Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca 

jest niekonsekwentny terminologicznie, ponieważ w innych przepisach rozpatrzonej ustawy 

(zob. np. art. 8 pkt 1 i art. 104 ust. 2 i 3) używa on rzeczownika „siedziba” w innym 

znaczeniu, tj. w znaczeniu cywilistycznym (siedziba rozumiana jako miejscowość). Mając na 

uwadze § 10 ZTP oraz dążąc do wyrażenia treści przepisu zgodnie z intencją prawodawcy, 

uchwalono poprawkę nr 22.  

Analiza art. 47 ust. 1 i 2 prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie jest konsekwentny 

terminologicznie. Dla nazwania tego samego używa on dwóch różnych określeń. W art. 47 

ust. 1 i 2 mówi się o „udziale w posiedzeniu”, zaś w ust. 3 tego artykułu o „uczestnictwie 

członka organu w posiedzeniu”, przy czym każdy z wymienionych przepisów odnosi się do 

tej samej aktywności. Mając na względzie § 10 ZTP, należy dokonać korekty 

zaproponowanej w poprawce nr 23. Formułując nowe brzmienie art. 47 ust. 2 kierowano się 

art. 10 ust. 1c ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  

Skoro w art. 48 ust. 5 mówi się o „żądaniu” zwołania posiedzenia, tej samej terminologii 

należy użyć w ust. 1 tego artykułu (§ 10 ZTP). Podobny charakter mają zmiany do art. 48 

ust. 2 i 3. Przepisy te powinny być skorelowane terminologicznie między sobą oraz 

dodatkowo z art. 48 ust. 6 – poprawka nr 24. 

Mając na uwadze brzmienie art. 59 ust. 1, 2, 5, 7 i 9 w ust. 3 tego artykułu należy mówić 

o członku zarządu w liczbie pojedynczej. Należy dokonać również korekty art. 59 ust. 4. 

Ponieważ w podobnym, ale odnoszącym się do rady nadzorczej art. 66 ust. 4 podkreślono, 

że dotyczy on pierwszej rady nadzorczej, analogiczne do wskazanego podkreślenie powinno 

być sformułowane w art. 59 ust. 4 – poprawka nr 26. 

Poprawka nr 27 zmierza do jednoznacznego określenia relacji między organami fundacji 

rodzinnej w przypadku, gdy członek zarządu fundacji rodzinnej jest zarazem jedynym 

członkiem zgromadzenia beneficjentów. Problem interpretacyjny w tym zakresie został 

podniesiony w trakcie prac nad ustawą w Senacie przez partnera społecznego. 

Poprawki nr 28, 30, 42 i 45 mają charakter redakcyjny. 

Zgodnie z art. 59 ust. 3 – o ile statut nie stanowi inaczej – powołania i odwołania 

członków zarządu dokonuje fundator, a po śmierci fundatora – rada nadzorcza, jeżeli została 
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ustanowiona. W przypadku śmierci fundatora i braku rady nadzorczej powołania i odwołania 

członków zarządu dokonuje zgromadzenie beneficjentów. W przepisie tym słusznie 

zauważono, że jedyną okolicznością, poza postanowieniami statutu, która uniemożliwia 

fundatorowi czynienie użytku z uprawnienia do powołania i odwołania członka zarządu jest 

jego śmierć. Innych niż śmierć fundatora okoliczności skutkujących „brakiem” fundatora nie 

będzie. Ten fakt powinien znaleźć odzwierciedlenie w art. 69 ust. 2 i 3. Ponadto mając na 

względzie art. 48 ust. 2 w art. 69 ust. 2 i 8 nie powinno się mówić odpowiednio 

o „zaproszeniu na zgromadzenie” oraz „zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia”, ale 

o „zawiadomieniu o zgromadzeniu”. Co więcej nasuwało się pytanie, czy art. 69 ust. 2 i 3 nie 

powinny uwzględniać również przypadku, w którym statut odstępuje od zasady 

przewidującej, że członka zarządu powołuje i odwołuje fundator. W celu uporządkowania 

przepisów art. 69 i wyeliminowania wątpliwości zasygnalizowanych w poprzednim zdaniu, 

uchwalono poprawkę nr 29. 

Poprawkę nr 31 uchwalono kierując się m.in. art. 231 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek 

handlowych. Skoro organem fundacji rodzinnej może być również rada nadzorcza oraz mając 

na uwadze jej obowiązki, należy przewidzieć w ustawie kompetencję zgromadzenia 

beneficjentów do udzielania absolutorium z wykonania obowiązków również członkom rady 

nadzorczej, a nie tylko członkom zarządu fundacji rodzinnej. 

Ze względu na swoje brzmienie art. 77 ust. 1 może być interpretowany dwojako. 

W myśl pierwszej interpretacji – zgodnej z wolą ustawodawcy – audyt w fundacji rodzinnej 

będzie musiał być przeprowadzany co najmniej raz na cztery lata. Druga interpretacja, której 

można bronić, przewiduje, że audyt musi być przeprowadzony co najmniej raz w pierwszych 

czterech latach funkcjonowania fundacji rodzinnej (co oznacza de facto, że audyt 

przeprowadzany byłby tylko raz). W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, 

uchwalono poprawkę nr 32. 

Poprawka nr 33 eliminuje wątpliwości odnośnie do terminu przeprowadzania audytu. 

W ocenie Senatu – zgodnie z intencją ustawodawcy – audyt powinien być przeprowadzany 

corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Poprawka ta precyzuje również, 

że art. 77 ust. 2 dotyczy fundacji rodzinnej, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu 

zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

W związku z art. 89 ust. 2 i art. 94, ust. 3 w art. 89 jest zbędny – poprawka nr 37. 
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Przepis art. 92 ust. 1 powinien uwzględniać, że zgodnie z art. 54 zarząd fundacji 

rodzinnej może być jednoosobowy. Innymi słowy fundacja będzie mogła mieć jednego albo 

więcej likwidatorów. Ponadto przepis sugeruje, że sąd rejestrowy zawsze musi wyznaczyć 

więcej niż jednego likwidatora fundacji rodzinnej, co nie jest zgodne z wolą ustawodawcy. 

Mając to na uwadze, uchwalono poprawkę nr 38 

Przepisy art. 92 ust. 3–5 należy skorelować z art. 115 ust. 1 pkt 21. Do rejestru fundacji 

rodzinnych będzie wpisywana nie informacja o ustanowieniu likwidatora, ale dane 

likwidatora, o których mowa w art. 116 pkt 1. Ponadto należy przesądzić, czy z urzędu będzie 

wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych informacja o otwarciu likwidacji, w przypadku 

wyznaczenia likwidatora przez sąd rejestrowy. W art. 92 ust. 3 należy również uwzględnić, że 

zgodnie z ust. 1 tego artykułu sąd wyznacza likwidatora, a nie go ustanawia. Analogicznej 

zmiany terminologicznej należy dokonać w art. 92 ust. 4, art. 96 ust. 2 i art. 115 ust. 5. Trzeba 

przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 115 ust. 2 wykreślenie z rejestru rodzinnego jest wpisem. 

Przepis art. 92 ust. 5 powinien być natomiast skonstruowany analogicznie do ust. 2 w tym 

artykule. Mając to na uwadze uchwalono poprawki nr 39, 40 i 43. 

Przepis art. 93 ust. 4 powinien być sformułowany analogicznie do art. 56 ust. 3 –

poprawka nr 41. 

Poprawka nr 46 ujednolica terminologię ustawy (§ 10 ZTP). 

Uchwalając poprawkę nr 47 kierowano się koniecznością zapewnienia jednoznaczności 

przepisu i wyeliminowania możliwych wątpliwości interpretacyjnych. Dokonywana 

poprawką korekta sprowadza się do wskazania w przepisie wprost, kto będzie miał prawo 

otrzymać zaświadczenie, odpis, wyciąg i informację z akt rejestrowych. Proponuje się, aby 

art. 111 ust. 3 został sformułowany analogicznie do art. 109 ust. 2. 

Poprawka nr 48 koreluje brzmienie poszczególnych ustępów w art. 112 w zakresie, 

w jakim przepisy te nazywają „zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych” 

(§ 10 ZTP). 

W związku z tym, że katalog dokumentów dołączanych do zgłoszenia fundacji rodzinnej 

do rejestru fundacji rodzinnych określony jest w art. 112 ust. 4 do tego przepisu należy 

„przenieść” treść pierwszego zdania w art. 118 ust. 3. Ponadto przepisy art. 118 ust. 2 i 3 

wymagają korekty redakcyjnej – poprawki nr 49 i 57. 



– 12 – 

W związku z tym, że w części przepisów ustawodawca nazywa wniosek o wpis do 

rejestru fundacji rodzinnych zgłoszeniem może się pojawić wątpliwość, czy przepisy ogólne 

dotyczące wniosku o wpis znajdą zastosowanie również do zgłoszenia. Ponadto ustawodawca 

nie jest konsekwentny w nazywaniu zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji 

rodzinnych. Niekiedy wniosek ten nazywany jest zgłoszeniem w innych przypadkach 

wnioskiem o wpis fundacji do rejestru fundacji rodzinnych (zob. np. art. 112 ust. 3 i art. 114 

ust. 2). W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz dążąc do zapewnienia 

konsekwencji terminologicznej w obrębie ustawy, należy przyjąć poprawki nr 50 i 52. 

W związku z tym, że nie ma wątpliwości, z jakich przepisów wynika obowiązek 

poddania sprawozdania finansowego badaniu oraz mając na względzie § 156 ZTP (przepisy 

tego paragrafu określają zasady formułowania odesłań w przepisie), należałoby skreślić 

w art. 115 ust. 1 pkt 16 odesłanie przedmiotowe do przepisów o rachunkowości, jako 

nieprawidłowe i niemające wartości normatywnej. Jednocześnie kierując się § 10 ZTP 

należałoby wskazać, że przepis mówi o sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego 

(zob. art. 115 ust. 1 pkt 15 i 17) – poprawka nr 54. 

Przepis art. 122 ust. 2 powinien mieć generalny charakter i odnosić się nie tylko do 

zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych, ale wszystkich wniosków 

o wpis do tego rejestru. Ponadto należy dokonać korekty art. 115 ust. 2 i objąć zakresem 

pojęcia „wpis” również zmianę wpisu i sprostowanie wpisu. Skoro wykreślenie wpisu będące 

najgłębszą ingerencją merytoryczną we wpis jest wpisem, to wpisem powinny być korekty 

tego wpisu. Przyjęcie poprawek nr 55 i 60 uporządkuje terminologię ustawy. W propozycji 

nowego brzmienia art. 122 ust. 2 uwzględniono proponowaną zmianę art. 115 ust. 2. 

W związku z tym, że przepisy art. 115 ust. 1 pkt 20 i 21 odnoszą się nie tylko do 

likwidacji fundacji rodzinnej, ale także ustanowienia w tej fundacji zarządu i zarządu 

komisarycznego, należy uwzględnić ten fakt w art. 115 ust. 5 – poprawka nr 56. 

W art. 120 ust. 1 należy skreślić niemające wartości normatywnej sformułowanie 

„niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów”. Treść, które ono 

wyraża, wynika z ostatniego fragmentu zdania („chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej”). Natomiast przepis ust. 2 tego artykułu wymaga korekty redakcyjnej – poprawka 

nr 58. 

Użycie w art. 121 ust. 1 liczby mnogiej, mówiąc o oczywistych błędach 

i niezgodnościach, może rodzić wątpliwość, czy przepis znajdzie zastosowanie w przypadku 
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jednego błędu albo jednej niezgodności. Ponadto nasuwało się pytanie, dlaczego w przepisie 

nie uwzględniono, że sprostowanie błędu może nastąpić również na wniosek. Wskazuje na to 

art. 122 ust. 4. Ponieważ sprostowanie będzie dotyczyło wpisu, od którego już pobrano 

opłatę, wniosek o sprostowanie powinien być wolny od opłaty. Ponadto w związku z tym, że 

zgodnie z art. 115 ust. 2 wykreślenie z rejestru fundacji rodzinnych jest wpisem, należy 

dokonać w art. 121 ust. 4 korekty, uwzględniającej ten fakt – poprawka nr 59. 

W związku z tym, że w innych przepisach ustawy (zob. np. art. 105) organy 

administracji rządowej i samorządowej nazywane są zbiorczym określeniem „organy 

administracji publicznej”,  kierując się § 10 ZTP, należy dokonać stosownej korekty 

terminologicznej w art. 123.  Ponadto nasuwało się pytanie, dlaczego w art. 123 nie 

uwzględniono – jako obowiązanych – innych niż banki dostawców prowadzących rachunek 

płatniczy (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) oraz instytucji 

państwowych (zob. art. 110). Mając to na uwadze, uchwalono poprawkę nr 61. 

W związku z tym, że art. 927 § 3 (przepis zmieniający art. 127 pkt 1) w nowym 

brzmieniu, mówiąc o fundacji nie odsyła do ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 

nie powinien on odnosząc się do fundacji rodzinnej odsyłać do rozpatrzonej ustawy – 

poprawka nr 62. 

Ponieważ w dodawanym do art. 21 ust. 49 (przepis zmieniający art. 130 pkt 3 lit. b) 

sformułowano uszczegółowienie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157 (przepis 

zmieniający art. 130 pkt 3 lit. a), uwzględniając obowiązujące zasady określania relacji 

pomiędzy przepisami, a także mając na uwadze że formuła „z zastrzeżeniem”, jako 

niejednoznaczna, budzi wątpliwości interpretacyjne, uchwalono poprawkę nr 63. 

Skoro w zmienianych art. 116a § 1 i dodawanym art. 117e § 2 (przepisy zmieniające 

art. 132 pkt 1 i 3) mówiąc o fundacji rodzinnej i fundacji rodzinnej w organizacji nie odsyła 

do rozpatrzonej ustawy oraz mając na uwadze, że nie będzie w przyszłości budziło żadnych 

wątpliwości, że fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji to podmioty 

w rozumieniu rozpatrzonej ustawy (akt ten będzie ustawą podstawową dla tych podmiotów), 

uchwalono poprawkę nr 66. Podobnie niezasadne – jako oczywiste – jest wskazywanie 

w dodawanym art. 117e § 1, że fundator, o którym mowa w tym przepisie, to fundator 

w rozumieniu rozpatrzonej ustawy.  
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Brzmienie dodawanych elementów wyliczenia w art. 2a ust. 3 pkt 1 (lit. k i l – przepis 

zmieniający art. 134 pkt 1) należy skorelować z wprowadzeniem do wyliczenia w art. 2a 

ust. 3. Ponadto przepis wymaga uporządkowania w zakresie używanej w nim terminologii – 

poprawka nr 67. 

Terminologia dodawanych do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

art. 64a i art. 64b powinna być zgodna z terminologią ustawy podstawowej, z którą te 

przepisy są związane. Kierując się § 9 i § 10 ZTP, uchwalono poprawkę nr 69. W nowym 

brzmieniu art. 64b ust. 1 uwzględniono, że wykreślenie wpisu i zmiana wpisu są wpisami do 

rejestru fundacji rodzinnych (zob. art. 115 ust. 2 ustawy i poprawkę nr 55).  

Poprawka nr 70 porządkuje art. 138 terminologicznie (§ 10 ZTP). 

 


