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USTAWA

z dnia … …. 2006 r.

o fundacjach

 

Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.

Art.  3. Fundacja  może  być  ustanowiona  dla  realizacji  celów  społecznie  lub  gospodarczo 

użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona i promocja zdrowia, rozwój gospodarczy, nauka, 

edukacja, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, pomoc społeczna oraz ochrona środowiska.

Art. 4. 1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca 

zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  5. 1.  Oświadczenie  woli  o  ustanowieniu fundacji  powinno być złożone w formie aktu 

notarialnego.  Zachowania  tej  formy nie  wymaga  się,  jeżeli  ustanowienie  fundacji  następuje  w 

testamencie.

2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator wskazuje cel fundacji oraz składniki 

majątkowe przeznaczone na jego realizację.

3.  Składnikami majątkowymi,  o których  mowa w ust.  2,  mogą być  w szczególności  środki 

pieniężne,  papiery  wartościowe,  a  także  oddane  fundacji  na  własność  rzeczy  ruchome  i 

nieruchomości. 

Art. 6. 1. Fundator ustala statut fundacji, określający: 

1) nazwę fundacji;

2) siedzibę fundacji; 

3) majątek fundacji; 

4) cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji; 

5) skład i organizację zarządu fundacji;

6) skład i organizację organu kontroli wewnętrznej fundacji; 

7) sposób powoływania i odwoływania oraz obowiązki i uprawnienia organów, o których mowa 

w pkt 5 i 6 i ich członków, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2;

8) sposób zmiany statutu fundacji oraz podmiot uprawniony do dokonania tej zmiany;



9) przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, z uwzględnieniem celów, o 

których mowa w art. 3. 

2. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia 

przez  fundację  działalności  gospodarczej,  dopuszczalności  i  warunków  jej  połączenia  z  inną 

fundacją,  a  także  przewidywać  tworzenie  obok  zarządu  i  organu  kontroli  wewnętrznej  innych 

organów fundacji. 

Art. 7. Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił 

do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o 

poleceniu.

Art. 8. 1. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji zgodnie z 

przepisami o działach administracji rządowej. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być 

dołączone do statutu i przekazane właściwemu sądowi rejestrowemu.

2. W przypadku niewskazania przez fundatora ministra właściwego, sąd ustala go z urzędu.

Art. 9. 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 10. 1. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra 

właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji,  zwanego dalej "właściwym 

ministrem", przesyłając mu postanowienie o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

statut.

2. Jeżeli  cele  fundacji  wkraczają  w  zakres  działania  dwóch  lub  więcej  ministrów,  sąd 

zawiadamia  o  wpisaniu  fundacji  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  wraz  z  przesłaniem 

postanowienia  o  wpisie  fundacji  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  oraz  statutu,  właściwego 

ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

3. Sąd wpisuje w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwość ministra na podstawie przepisów o 

działach administracji rządowej.

4.  Ilekroć  w  ustawie  jest  mowa  o  właściwym  ministrze,  rozumie  się  przez  to  również 

kierownika właściwego urzędu centralnego.

Art.  11. Zmiana  statutu  fundacji  obowiązuje  z  chwilą  wpisania  do  Krajowego  Rejestru 

Sądowego.

Art.  12.  Sąd  zawiadamia  właściwego  ministra  o  zmianach  podlegających  wpisowi  do 

Krajowego Rejestru Sądowego przesyłając  mu stosowne postanowienie,  a w przypadku zmiany 

statutu fundacji jego tekst jednolity.

Art. 13. 1. Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.



2. Zarząd fundacji podejmuje decyzję o likwidacji fundacji.

3. Członek zarządu fundacji nie może być jednocześnie członkiem innego organu fundacji.

Art. 14.  1. Organ kontroli wewnętrznej fundacji sprawuje kontrolę nad działalnością fundacji 

pod względem zgodności tej działalności z przepisami prawa, postanowieniami statutu fundacji lub 

jej celem. 

2. Członkowie organu kontroli wewnętrznej fundacji nie mogą być powoływani i odwoływani 

przez zarząd fundacji. 

3. W celu wykonania swoich obowiązków organ kontroli  wewnętrznej  fundacji może badać 

wszystkie dokumenty fundacji oraz żądać od innych organów fundacji i jej pracowników informacji 

i wyjaśnień.

4.  Jeżeli  działanie  fundacji  narusza  przepisy  prawa  lub  postanowienia  jej  statutu  albo  jest 

niezgodne z jej celem organ kontroli wewnętrznej fundacji podejmuje działania w celu usunięcia 

nieprawidłowości.  W  przypadku  stwierdzenia  dalszego  naruszania  przepisów  prawa  lub 

postanowień statutu albo działania fundacji niezgodnego z jej celem organ kontroli wewnętrznej 

zawiadamia o tym właściwego ministra.

5. Członek organu kontroli wewnętrznej nie może być jednocześnie członkiem innego organu 

fundacji.

Art.  15. 1.  Fundacja  składa  roczne  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  lub  jej  braku 

właściwemu  ministrowi  w  terminie  do  dnia  31  lipca  roku  następującego  po  roku,  za   który 

sporządza się sprawozdanie. 

2.  Sprawozdanie,  o  którym mowa w ust.  1,  jest  przez fundację  udostępniane do publicznej 

wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane 

podmioty. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym 

mowa  w ust.  1,  mając  na  względzie  potrzebę  uzyskania  właściwych  informacji  o  działalności 

fundacji, sposobie realizacji celów statutowych i zgodności z prawem podejmowanych czynności 

lub o braku prowadzenia działalności.

Art. 16. Właściwy minister może występować do zarządu fundacji o niezwłoczne dostarczenie 

dokumentów lub informacji dotyczących działalności fundacji.

Art.  17. 1.  Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  rozmiarach  służących 

realizacji jej celów.  

2.  Jeżeli  fundacja  ma  prowadzić  działalność  gospodarczą,  wartość  środków  pieniężnych 

fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 20.000 złotych.

3. Prowadzenie statutowej i gospodarczej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia 



tych  działalności  w  stopniu  umożliwiającym  określenie  przychodów,  kosztów  i  wyników,  z 

zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

4. Środków majątkowych uzyskanych na realizację celów statutowych fundacji nie przeznacza 

się na prowadzenie działalności gospodarczej fundacji.

5.  Podjęcie  przez  fundację  działalności  gospodarczej  nie  przewidzianej  w statucie  wymaga 

uprzedniej zmiany statutu.

Art. 18. 1. Fundacje w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek fundacji.

2. Związek, o którym mowa w ust. 1, działa w formie związku stowarzyszeń.

3. Do związku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.

Art. 19.  1. Jeżeli działanie fundacji narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo 

jest  niezgodne z  jej  celem, właściwy minister  może wyznaczyć  fundacji  odpowiedni  termin do 

usunięcia tych uchybień w jej działaniach albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie 

zmiany organu fundacji.

2.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  albo  w  razie  dalszego 

uporczywego  działania  fundacji  w  sposób  niezgodny  z  prawem,  statutem  lub  celem  fundacji, 

właściwy  minister  może  wystąpić  do  sądu  rejestrowego  z  wnioskiem  o  zawieszenie  zarządu 

fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.  Minister może wskazać kandydata na zarządcę 

przymusowego. 

3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym 

również  w  postępowaniu  sądowym;  jest  on  obowiązany  wykonywać  czynności  potrzebne  do 

prawidłowego działania fundacji.

4. Zarządca przymusowy wykonuje czynności, o których mowa w ust. 3, nie dłużej niż przez 9 

miesięcy od jego wyznaczenia.

5. Nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 i nie wcześniej niż po 

upływie  3  miesięcy  od  wyznaczenia,  zarządca  przymusowy  zwraca  się  do  sądu  o  uchylenie 

postanowienia o zawieszeniu  zarządu i  wyznaczeniu zarządcy przymusowego albo o likwidację 

fundacji.

6. Koszty zarządcy przymusowego pokrywa się z majątku fundacji.

Art. 20. 1.  W  razie  osiągnięcia  celu,  dla  którego  fundacja  była  ustanowiona,  w  razie 

wyczerpania  majątku  fundacji,  z  zastrzeżeniem ust.  2,  lub  w razie  rozwiązania  się  fundacji  na 

podstawie decyzji zarządu fundacji, fundacja podlega likwidacji.

2. Fundacja zabezpiecza środki na pokrycie kosztów swojej likwidacji.

3. Jeżeli  postanowienia statutu w przedmiocie likwidacji  nie są wykonywane, w wypadkach 

wymienionych w ust. 1 właściwy minister zwraca się do sądu rejestrowego o likwidację fundacji. 



Wniosek  o  likwidację  podlega  udostępnieniu  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej 

właściwego ministra.

4. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na 

mocy przepisu ustawy.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, likwidatorami fundacji są członkowie jej zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej, a w wypadku, o którym mowa w ust. 3, likwidatorem jest 

osoba wyznaczona przez sąd.

6.  Do  obowiązków  likwidatora  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  art.  37  ustawy  z  dnia  7 

kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, 

poz.  874  oraz  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055).  Likwidator  zawiadamia  właściwego  ministra  o 

wszczęciu  i  zakończeniu  likwidacji  fundacji  oraz  przedstawia  mu  na  żądanie  informację  o 

przebiegu likwidacji.

7. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej fundacji.

8.  Jeżeli  majątek  fundacji  nie  wystarcza  na pokrycie  kosztów sądowych likwidacji  fundacji 

członkowie zarządu fundacji solidarnie ponoszą odpowiedzialność za te koszty.

9. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności,  o której mowa w ust.  8, jeżeli 

wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o likwidację fundacji, albo że niezgłoszenie 

wniosku o likwidację fundacji nastąpiło nie z jego winy.

10.  Fundacja  w  likwidacji  nie  składa  sprawozdań,  o  których  mowa  w  art.  15,  za  okres 

likwidacji.

Art. 21. Właściwy minister może upoważnić starostę do wykonywania uprawnień określonych 

w ustawie w zakresie działalności prowadzonej przez fundację na obszarze właściwości miejscowej 

samorządu powiatowego.

2. Zadania starosty, o których mowa w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Art. 22. 1. Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które oznacza jednocześnie zgodę na 

podjęcie działalności określonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje minister właściwy ze względu 

na zakres swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa.

3. Zezwolenie  może być wydane,  jeżeli  utworzenie  przedstawicielstwa ma służyć  realizacji 

celów,  o  których  mowa  w  art.  3;  jeżeli  przedstawicielstwo  ma  prowadzić  także  działalność 

gospodarczą, stosuje się odpowiednio przepis art. 17 ust. 1-4.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia, sporządzonego w języku polskim, dołącza się: 

1) statut fundacji zagranicznej;



2) oświadczenie właściwego organu fundacji zagranicznej o zamiarze utworzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa tej fundacji, ze wskazaniem osób uprawnionych do 

składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  przedstawicielstwa  oraz  celów,  jakie  będzie  realizować 

przedstawicielstwo;

3)  aktualny odpis z rejestru lub ewidencji  - w przypadku, gdy fundacja zagraniczna podlega 

wpisowi do rejestru lub ewidencji. 

5.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym,  należy  złożyć  wraz  z  uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski.  

6.  Przedstawicielstwo  składa  roczne  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  ministrowi 

właściwemu  ze  względu  na  zakres  swego  działania  oraz  cele  utworzenia  przedstawicielstwa. 

Przepisy art. 15 stosuje się odpowiednio.

7. Minister  właściwy  ze  względu  na  zakres  swego  działania  oraz  cele  utworzenia 

przedstawicielstwa  może  cofnąć  zezwolenie  na  utworzenie  przedstawicielstwa,  jeżeli 

przedstawicielstwo  nie  dotrzymuje  warunków  określonych  w  zezwoleniu  lub  narusza  przepisy 

prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo interes państwa.

8. W przypadku,  gdy przedstawicielstwo  lub  reprezentowana  przez  nie  fundacja  naraża  na 

szkodę bezpieczeństwo lub inny ważny interes państwa, właściwy minister ze względu na zakres 

swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa może zawiesić zezwolenie. Zawieszenie 

zezwolenia powoduje - do czasu podjęcia decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia - bezzwłoczne 

zaprzestanie działalności objętej zezwoleniem bez odszkodowania z tego tytułu.

9. Likwidacja przedstawicielstwa może nastąpić w przypadku: decyzji fundacji zagranicznej, 

likwidacji fundacji zagranicznej lub cofnięcia zezwolenia. 

10. W wypadku cofnięcia zezwolenia, minister właściwy ze względu na zakres swego działania 

oraz  cele  utworzenia  przedstawicielstwa  zwraca  się  do  sądu  o  likwidację  przedstawicielstwa. 

Likwidatorem jest osoba wyznaczona przez sąd.

11. W wypadku likwidacji przedstawicielstwa na podstawie decyzji fundacji zagranicznej lub 

likwidacji  fundacji  zagranicznej,  likwidatorem  przedstawicielstwa  jest  osoba  uprawniona  do 

składania oświadczeń woli w imieniu przedstawicielstwa, jeżeli statut fundacji zagranicznej lub w 

braku odpowiednich postanowień statutu, decyzja fundacji zagranicznej, nie stanowi inaczej.

12.  Do obowiązków likwidatora,  o  którym mowa w ust.  10 i  11,  stosuje  się  odpowiednio 

przepisy art. 20 ust. 6. 

13. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa, o której mowa w ust. 11, minister właściwy 

ze  względu  na  zakres  swego  działania  oraz  cele  utworzenia  przedstawicielstwa  stwierdza 

wygaśnięcie zezwolenia. 

14. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego przedstawicielstwa lub fundacji 



zagranicznej.

15. Minister  właściwy  ze  względu  na  zakres  swego  działania  oraz  cele  utworzenia 

przedstawicielstwa wydaje zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa, odmawia jego wydania, 

zawiesza je, cofa je lub stwierdza jego wygaśnięcie w drodze decyzji administracyjnej.

16.  W  sprawach  działalności  gospodarczej  przedstawicielstwa  stosuje  się  ponadto  przepisy 

odrębne, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez przedsiębiorców zagranicznych. 

Art.  23. Przepisy  niniejszej  ustawy  nie  naruszają  przepisów  prawa  prywatnego 

międzynarodowego.

Art. 24.  W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1137) w art. 4 po ust. 5 dodaje się ust 6 w brzmieniu:

“6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Rada Ministrów rozstrzyga o wstąpieniu 

w uprawnienia fundatora fundacji utworzonych przez gminy podlegające łączeniu, podziałowi lub 

znoszeniu.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 

369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 

147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, 

poz. 1398 i Nr 169, poz.1417) w art. 5 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

“§  2a.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  1,  nie  przysługuje  za  sporządzenie  aktu 

notarialnego, którego przedmiotem jest wyłącznie oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.”. 

Art.  26.  W ustawie  z  dnia  z  dnia  8  sierpnia  1996 r.  o  zasadach wykonywania  uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, 

poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 

550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 

1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 

oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721) w art. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

“5a)  wykonuje  zadania  i  kompetencje  przewidziane  dla  fundatora  w  statutach  fundacji 

utworzonych lub współtworzonych przez Skarb Państwa, z wyłączeniem fundacji, o których mowa 

w  art.  69  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, 



poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312 i Nr 95, poz. 1041 

oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623);”.

Art. 27. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, 

poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia 

się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, 

a  także  mogą  być  obciążane  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi,  wnoszone  jako  wkłady 

niepieniężne  (aporty)  do  spółek,  przekazywane  jako  wyposażenie  tworzonych  przedsiębiorstw 

państwowych.”;

2) w art. 37 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“7)  ma  stanowić  wkład  niepieniężny  (aport)  do  spółki  albo  wyposażenie  nowo  tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej;”;

3) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z 

zasobu  Skarbu  Państwa  na  rzecz  fundacji  oraz  organizacji  pożytku  publicznego  prowadzących 

działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej cele statutowe.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa mogą, na warunkach określonych w ust. 1, dokonać na rzecz fundacji albo na rzecz 

organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do której wykonują prawa 

właścicielskie  Skarbu  Państwa,  po  uprzednim  uzgodnieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw 

Skarbu Państwa. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowiznę odwołuje się. 

Przepisy ust.  2-4 stosuje  się,  z  tym że  zgodę,  o  której  mowa w ust.  2,  wyraża,  po uprzednim 

uzgodnieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  Skarbu  Państwa,  odpowiednio  Agencja 

Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w 



art. 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

“7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Rada Ministrów rozstrzyga o wstąpieniu 

w uprawnienia fundatora fundacji utworzonych przez powiaty podlegające łączeniu, podziałowi lub 

znoszeniu.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 876) w art. 95 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 

6 w brzmieniu:

“6) o wpis fundacji do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego.”. 

Art. 30. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy uprawniony podmiot dokona 

zmian stosownie do wymogów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 6-9, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 5 oraz 

art.  17 ust.  2-4 ustawy.  W przypadku  braku podmiotu uprawnionego do  zmiany statutu  zmian 

dokona zarząd fundacji.

Art. 31. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o 

fundacjach zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 

15 ust. 3 ustawy.

Art. 32. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 33. Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 

203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 

2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 167, poz. 1398).

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


