
        

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. 

Poz. 2458 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 

z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529 oraz z 2011 r. poz. 1291) w § 2: 

1) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, 

środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorial-

nego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 

w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospo-

darczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gos-

podarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, 

6) informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

c) działalność gospodarczą, 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew),”; 

2) w pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczęd-

nościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce,”; 

3) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215), 

11) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, 

bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają 

się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 




