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5Jak założyć fundację i napisać jej statut (stan prawny 2021)

W ramach polskiego prawa jedną z form, w jakich można pro-
wadzić sformalizowaną działalność społeczną, jest fundacja. 
Fundacja to organizacja non-profit, czyli organizacja działają-
ca 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”) po-
święcone zakładaniu fundacji. Zawiera ona kompleksowe infor-
macje 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.

I.  Wstęp

W opracowaniu można znaleźć przykłado-
we wzory dokumentów przydatne podczas 
rejestracji organizacji oraz listę aktów 
prawnych, na podstawie których działa 
fundacja.

W publikacji nie opisujemy kwestii zwią-
zanych z tworzeniem przedstawicielstw 
fundacji zagranicznych w Polsce. Ten 
rodzaj organizacji powstaje na podstawie 
zezwolenia uzyskanego od ministerstwa 
właściwego ze względu na zakres działa-
nia fundacji. Ponieważ przepisy prawne 
nie regulują w Polsce procedur otwierania 
przedstawicielstw fundacji zagranicz-
nych, o dokumenty, jakie są potrzebne do 
uzyskania stosownego zezwolenia, należy 
zapytać właściwe ministerstwo.

Jeśli w tekście nie ma odpowiedzi na py-
tania, 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 aktu-
alne informacje o zakładaniu organizacji, 
a także zadać pytanie doradcy.

W opracowaniu odwołujemy się do arty-
kułów pochodzących z tej właśnie ustawy. 
Jeśli opisywane przepisy wynikają z in-
nych 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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warto wiedzieć więcej (3w*) to seria poradni-
ków adresowanych do organizacji pozarządowych, 
wydawanych przez stowarzyszenie Klon/Jawor. 
w przystępny sposób opisują one podstawowe za-
gadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, doty-
czące ich zakładania i prowadzenia. Osobom aktyw-
nym społecznie, urzędnikom, przybliżają rozwiąza-
nia prawne wspierające aktywność społeczną.

Seria 3w* wspiera 
organizacje pozarządowe w Polsce 
od 20 lat!

sięgnij także po inne poradniki:
•	 Jak	założyć	stowarzyszenie	i	napisać	jego	statut
•	 Jak	założyć	fundację	i	napisać	jej	statut
•	 Ustawa	o	działalności	pożytku	publicznego	
 i o wolontariacie
•	 Jak	korzystać	z	inicjatywy	lokalnej
•	 Jak	założyć	spółdzielnię	socjalną

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.


