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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują fundacje do składania sprawozdań z działalności w formie papierowej. 

Ponadto Minister Sprawiedliwości upoważniony jest – zgodnie z zakresem delegacji ustawowej – do określenia w drodze 

rozporządzenia jedynie ramowego zakresu sprawozdania, zamiast jednolitego, powszechnie obowiązującego wzoru 

formularza takiego sprawozdania. W rezultacie fundacje sporządzają sprawozdania w dowolny sposób, czyniąc to nawet 

odręcznie. 

 

W związku z powyższym konieczne jest usprawnienie i ujednolicenie procesu składania sprawozdań przez fundacje. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 12 ust. 4 ustawy 

o fundacjach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).  

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu upoważniającego „Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, jednolity wzór formularza sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 2, mając na względzie potrzebę zapewnienia danych niezbędnych do oceny prawidłowości 

realizacji przez fundację jej celów statutowych oraz ujednolicenia sprawozdań.”. 

 

Projekt rozporządzenia w załączniku wprowadza jednolity wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji 

w okresie sprawozdawczym, w miejsce obecnie obowiązującego określenia jedynie ramowo zakresu tego sprawozdania. 

Dzięki planowanym rozwiązaniom proces składania sprawozdań przez fundacje ulegnie poprawie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane rozwiązania ze względu na stopień szczegółowości nie były poddawane analizie prawnoporównawczej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 
1 Informacja ogólnodostępna 

Obowiązek umieszczenia 

wzoru formularza 

sprawozdania z działalności 

fundacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej MS. 

Fundacje 
12493 

(stan na 7 marca 2022) 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

Obowiązek wypełnienia 

sprawozdania z działalności 

fundacji według załączonego 

wzoru formularza w miejsce 

obecnie obowiązującego 

określenia jedynie ramowo 

zakresu tego sprawozdania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 

Sprawiedliwości.  

Ponadto, stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
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Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348) projekt ustawy zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji z chwilą skierowania projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych. 

 

W ramach konsultacji publicznych projekt zostanie przedstawiony następującym podmiotom: 

1. Krajowa Izba Radców Prawnych,  

2. Krajowa Rada Notarialna,  

3. Krajowa Rada Komornicza; 

4. Naczelna Rada Adwokacka; 

5. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych; 

6. Prezes Izby Biegłych Rewidentów; 

7. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; 

8. Prezes Zarządu Polskiej Izby Biur Rachunkowych; 

9. Prezes Związku Banków Polskich; 

10. Krajowa Kasa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych; 

11. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; 

12. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej; 

13. Rada Dialogu Społecznego; 

14. Prezydent Konfederacji Lewiatan; 

15. Prezes Business Centre Club; 

16. Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej; 

17. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców; 

18. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

19. Helsińska Fundacja Praw Człowieka,  

20. Fundacja Panoptykon,  

21. Fundacja Court Watch Polska,  

22. Fundacja Ordo Iuris,  

23. Fundacja im. Stefana Batorego; 

24. Fundacja – Instytut  św. Brata Alberta; 

25. Fundacja „Dziecko w Centrum”; 

26. Fundacja „Mediacja i Prawo”; 

27. Fundacja „Teraz Życie”; 

28. Fundacja „Pomoc Kobietom i Dzieciom”; 

29. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”; 

30. Fundacja Centrum Praw Kobiet; 

31. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; 

32. Fundacja Edukacji Europejskiej; 

33. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju; 

34. Fundacja Genius Loci; 

35. Fundacja Gildia Mediacyjna; 

36. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego; 

37. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa; 

38. Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio”; 

39. Fundacja Kiniak; 

40. Fundacja na rzecz budowy otwartego bezpieczeństwa „Oni – To My”; 

41. Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”; 

42. Fundacja Optimum Pareto; 

43. Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej; 

44. Fundacja Po Drugie; 

45. Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris”; 

46. Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka”; 

47. Fundacja Pracownia Dialogu; 

48. Fundacja resocjalizacji i adaptacji społecznej „Tulipan”; 

49. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej; 

50. Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego; 



51. Fundacja Rozwoju Mediacji; 

52. Fundacja Sławek; 

53. Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji; 

54. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych; 

55. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

56. Pomoc Potrzebującym Fundacja Pożytku Publicznego; 

57. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż; 

58. Fundacja Pedagogum; 

59. Fundacja Uwolnienie; 

60. Fundacja Pomost; 

61. Fundacja Dom Wspólnoty „Barka”; 

62. Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”; 

63. Fundacja Chrześcijańska „Nebo”; 

64. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce; 

65. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; 

66. Stowarzyszenie Klon/Jawor; 

67. Instytut Spraw Publicznych; 

68. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; 

69. Fundacja Instytut Allerhanda; 

70. Fundacja Wspierania Praworządności; 

71. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”; 

72. Stowarzyszenie „Wiosna”; 

73. Caritas Polska 

 

W celu zaopiniowania projekt zostanie przekazany: 

 

1. Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

2. I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu; 

3. Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. Prezesowi Narodowego Banku Polskiego; 

6. Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego; 

7. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Proponuje się wyznaczenie 7 dniowego terminu na zgłaszanie uwag do projektu, celem zapewnienia wszystkim 

wskazanym wyżej podmiotom realnej możliwości zapoznania się z projektem. Zgodnie z art. 81 pkt 5 ustawy z dnia 7 

października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185) rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1  stycznia 2023 r. Wyniki konsultacji 

publicznych i opiniowania zostaną przedstawione w Raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

Źródła finansowania  

Projektowana regulacja nie wpływa na sektor finansów publicznych, w szczególności dla części 15 

budżetu państwa-Sądy powszechne oraz części 37-Wymiar sprawiedliwości. Nie będzie także 

stanowiła podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w roku bieżącym i w latach 

następnych. 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2022 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono od analiz i 

oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 66 

ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1292, z 

późn. zm.). 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono od analiz i 

oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 66 

ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1292, z 

późn. zm.). 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak wpływu. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, w tym osoby niepełnosprawne i starsze. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: wprowadzenie jednolitego formularza 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Projekt wprowadza obowiązek wypełniania sprawozdań z działalności fundacji na załączonym wzorze 

formularza do rozporządzenia w miejsce dotychczas jedynie obowiązujących wytycznych co do treści sprawozdania. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 



Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie rozporządzenia ustalono na tę samą datę, w której w życie ma wejść przepis delegujący do jego 

wydania, tj. na dzień 1 stycznia 2023 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Efekty wejścia w życie projektowanych rozwiązań będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  


