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Przedmowa

Przepisy ustawy z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167)
przywróciły na nowo po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę
Ministrów dekretu z 24.4.1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz.U. Nr 25, poz. 172
ze zm.) możliwość tworzenia w Polsce fundacji prawa prywatnego. Od momentu
wejścia w życie wspomnianej ustawy ukazało się już drukiem szereg różnego rodzaju
publikacji, począwszy od artykułów dotyczących wybranych zagadnień, poprzez
monografie, a skończywszy na komentarzach, które kompleksowo obejmują swoją
treścią regulację normatywną zawartą w tym akcie prawnym. Równolegle poszerzało
się także orzecznictwo z zakresu prawa fundacyjnego.

Analiza wykładni norm polskiego prawa fundacyjnego dokonywana na gruncie
judykatury oraz literatury przedmiotu wskazuje na rozbieżność poglądów poszcze-
gólnych jednostek organów sądowych oraz doktryny. Pomimo znaczącego dorobku
naukowego i orzeczniczego nadal wiele zagadnień z zakresu prawa fundacyjnego
pozostaje przedmiotem ożywionej dyskusji. Przykładem w tym zakresie mogą być
m.in. dopuszczalność zmiany celów fundacji czy też ustanowienia fundacji przez
przedstawiciela, a także możliwość wszczęcia likwidacji fundacji wskutek podjęcia
autonomicznej decyzji przez wskazany w statucie podmiot.

Obowiązujące normy prawa fundacyjnego dotyczą obecnie bardzo szerokiego
kręgu uczestników obrotu prawnego, który tworzą fundacje nierzadko diametralnie
różniące się od siebie. W obecnych realiach prawnych istnieją bowiem nie tylko
fundacje, które realizują wyłącznie cele społecznie użyteczne, ale także fundacje
posiadające dodatkowo status organizacji pożytku publicznego oraz fundacje realizu-
jące w znacznej mierze cele gospodarczo użyteczne i prowadzące szeroko zakrojoną
działalność gospodarczą.

Ze względu na wskazany powyżej dysonans interpretacyjny oraz niemalejące
zainteresowanie tworzeniem nowych fundacji zasadne są dokonanie kompleksowej
wykładni norm polskiego prawa fundacyjnego i weryfikacja obecnego stanowiska
dotyczącego zagadnień będących przedmiotem sporów doktrynalnych. Niniejszy
komentarz stanowi propozycję wykładni ustawy o fundacjach, uwzględniającej naj-
nowsze zmiany legislacyjne według stanu prawnego na dzień 1.5.2021 r. oraz bogaty
dorobek doktryny i orzecznictwa.

Grzegorz Gura
Gliwice, 1.7.2021 r.
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