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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Działalność fundacji regulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.  

Z art. 12 ust. 2 wskazanego aktu wynika, że fundacje mają obowiązek corocznego składania sprawozdania ze 

swojej działalności. Sprawozdanie to składa się do właściwego ministra. Właściwość ustalana jest co do za-

sady poprzez porównanie zakresu kompetencji danego ministra i zakresu działalności fundacji. Wytyczne 

dotyczące zakresu danych umieszczanych w sprawozdaniu wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedli-

wości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

Celem przedkładania sprawozdania jest zapewnienie warunków do sprawowania przez właściwego mini-

stra nadzoru nad fundacją, bowiem, jak wynika z ust. 1 przywołanego na wstępie artykułu, to właściwy mini-

ster powinien inicjować wystąpienia do sądu, składając wniosek o weryfikację „zgodności działania fundacji 

z przepisami prawa i statutem”. Zgodnie z art. 1 przywołanej ustawy „fundacja może być ustanowiona dla 

realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo 

użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, 

kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. Instrumenty 

nadzoru nad fundacjami mają zatem służyć budowie zaufania społecznego wobec tych podmiotów. 

Zauważyć jednak wypada, że przepisy prawa nie określają konkretnych i obligatoryjnych sankcji za nie-

złożenie przedmiotowego sprawozdania. Istnieje wprawdzie procedura wynikająca z art. 14 ustawy, która 

dotyczy przypadków, kiedy działania zarządu fundacji w istotny sposób naruszają przepisy prawa lub posta-

nowienia statutu fundacji albo są niezgodne z celem fundacji. Procedura przewiduje, że w razie niezastoso-

wania się do wezwania do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, organ nadzorujący może wystąpić 

do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. Warto jednak podkreślić, że 

przesłanki zastosowania tej procedury są dosyć ogólne, a do tego jest ona często postrzegana jako środek 

fakultatywny, stąd w praktyce ministerstwa nadzorujące rzadko z niej korzystają. 

Tymczasem, jak wynika z danych przedstawionych przez poszczególne ministerstwa w odpowiedzi na in-

terpelacje poselskie, około 50% z kilku tysięcy fundacji działających w naszym kraju uchyla się od ustawo-

wego obowiązku sprawozdawczego, dlatego też w moim przekonaniu istnieje potrzeba pochylenia się nad 

tym problemem i wypracowania takich mechanizmów prawnych, które pozwoliłyby skutecznej egzekwować 

wykonywanie przez fundacje przepisów ustawy dotyczących obowiązku sprawozdawczego. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 




