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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203,
z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci fundacji, zwane
dalej „sprawozdaniem”, sporzàdza si´ w formie pisemnej w uk∏adzie okreÊlonym w § 2.
§ 2. Sprawozdanie powinno zawieraç:
1) nazw´ fundacji, jej siedzib´ i adres, dat´ wpisu
w Krajowym Rejestrze Sàdowym i numer KRS-u
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym
w systemie REGON, dane dotyczàce cz∏onków zarzàdu fundacji (imi´ i nazwisko wed∏ug aktualnego
wpisu w rejestrze sàdowym i adres zamieszkania)
oraz okreÊlenie celów statutowych fundacji,
2) zasady, formy i zakres dzia∏alnoÊci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak˝e opis
g∏ównych zdarzeƒ prawnych w jej dzia∏alnoÊci
o skutkach finansowych,
3) informacj´ o prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej wed∏ug wpisu do rejestru przedsi´biorców
Krajowego Rejestru Sàdowego,
4) odpisy uchwa∏ zarzàdu fundacji,
5) informacj´ o wysokoÊci uzyskanych przychodów,
z wyodr´bnieniem ich êróde∏ (np. spadek, zapis,
darowizna, Êrodki pochodzàce ze êróde∏ publicznych, w tym z bud˝etu paƒstwa i bud˝etu gminy),
odp∏atnych Êwiadczeƒ realizowanych przez fundacj´ w ramach celów statutowych z uwzgl´dnieniem kosztów tych Êwiadczeƒ; je˝eli prowadzono dzia∏alnoÊç gospodarczà, wynik finansowy tej dzia∏alnoÊci oraz procentowy stosunek
przychodu osiàgni´tego z dzia∏alnoÊci gospodarczej do przychodu osiàgni´tego z pozosta∏ych
êróde∏,

c) wysokoÊci rocznego lub przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia wyp∏aconego ∏àcznie
cz∏onkom zarzàdu i innych organów fundacji
oraz osobom kierujàcym wy∏àcznie dzia∏alnoÊcià gospodarczà z podzia∏em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Êwiadczenia,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
e) udzielonych przez fundacje po˝yczkach pieni´˝nych, z podzia∏em wed∏ug ich wysokoÊci, ze
wskazaniem po˝yczkobiorców i warunków przyznania po˝yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po˝yczek,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
g) wartoÊci nabytych obligacji oraz wielkoÊci obj´tych udzia∏ów lub nabytych akcji w spó∏kach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spó∏ek,
h) nabytych nieruchomoÊciach, ich przeznaczeniu
oraz wysokoÊci kwot wydatkowanych na to nabycie,
i) nabytych pozosta∏ych Êrodkach trwa∏ych,
j) wartoÊci aktywów i zobowiàzaƒ fundacji uj´tych
we w∏aÊciwych sprawozdaniach finansowych
sporzàdzanych dla celów statystycznych,
8) dane o dzia∏alnoÊci zleconej fundacji przez podmioty paƒstwowe i samorzàdowe (us∏ugi, paƒstwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia∏alnoÊci,
9) informacj´ o rozliczeniach fundacji z tytu∏u cià˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych, a tak˝e informacj´
w sprawie sk∏adanych deklaracji podatkowych.
§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza si´ informacj´, czy
w okresie sprawozdawczym by∏a przeprowadzona
w fundacji kontrola, a jeÊli by∏a — to jej wyniki.

6) informacj´ o poniesionych kosztach na:
a) realizacj´ celów statutowych,
b) administracj´ (czynsze, op∏aty telefoniczne,
pocztowe itp.),
c) dzia∏alnoÊç gospodarczà,
d) pozosta∏e koszty,

§ 4. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch
cz∏onków zarzàdu fundacji, je˝eli statut fundacji nie stanowi inaczej.

7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzia∏em wed∏ug zajmowanych stanowisk i z wyodr´bnieniem osób zatrudnionych wy∏àcznie
w dzia∏alnoÊci gospodarczej,
b) ∏àcznej kwocie wynagrodzeƒ wyp∏aconych przez
fundacje z podzia∏em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Êwiadczenia, z wyodr´bnieniem ca∏oÊci tych wynagrodzeƒ osób zatrudnionych wy∏àcznie w dzia∏alnoÊci gospodarczej,

§ 6. Traci moc zarzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdaƒ sk∏adanych przez fundacje (Monitor
Polski Nr 69, poz. 616).

§ 5. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Sk∏ada si´ je ka˝dego roku z dzia∏alnoÊci za
rok ubieg∏y.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski

